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LỜI NÓI ĐẦU 

Bất đầu từ năm học 2007 - 2008, SGK Sinh học 11 mới được đưa vào 

dạy học đại trà. 

SGK Sinh học 11 mới thể hiện được chương trình giáo dục phổ thông 

môn Sinh học đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2006. Theo xu 

thế hiện nay, việc dạy - học tích hợp các môn học, các phân môn tạo thuận 

lợi cho việc nâng cao chất lượng dạy và học rất được coi trọng. SGK Sinh 

học 11 mới hiện nay mới thể hiện ở mức độ lồng ghép nội dung giữa sinh 

học cơ thể thực vật và động vật theo từng chương. Để nâng cao mức độ tích 

hợp thể hiện trong từng bài học, chúng tôi biên soạn cuốn “Bài tập trác 

nghiệm tích hợp Sinh học II”. Cuốn sách này sẽ là tài liệu tham khảo tốt 

cho các thầy, cô giáo và các bạn học sinh. Cuốn sách được biên soạn dựa 

vào chương trình chuẩn và chương trình nâng cao cũng như SGK Sinh học 

11 mới. 

Sách gồm hai phần: 

- Phần một - Trắc nghiêm tích hợp theo chủ đề. 

- Phần hai - Trắc nghiêm tích hợp theo chương. 

Phần một là phần cơ bản của sách bám sát chương trình và nội dung 

SGK theo bài, do đó rất thuận lợi cho việc dạy và học bài mới, kiểm tra đánh 

giá kết quả dạy và học qua từng bài. Từ đó nguời dạy tự điều chỉnh ngay 

trong quá trình dạy học, còn người học rút kinh nghiêm và tìm ra giải pháp 

học tập có chất lượng cao. 

Sự tích hợp trắc nghiệm được thể hiện theo từng bài học. Ví dụ, ở 
chương I: Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong SGK được trình bày 

riêng ở thực vật và động vật, còn trong cuốn sách này được tích hợp theo 

từng bài: bài hô hấp bao gồm hô hấp ở cả thực vật lẫn đông vật, cũng tương 

tự như thế được thể hiên ở các bài: dinh dưỡng, vận chuyển các chất. Còn 

những chủ điểm chỉ có ở thực vật hay động vật được trình bày thành bài 

riêng biệt: quang hợp ở thực vật, cân bằng nội môi ở động vật. Các chương 

còn lại cũng được trình bày như như vậy. Với cách trình bày tích hợp này 

làm phát triển các thao tác tư duy (so sánh, phân tích, tổng hợp...) cho người 

học và tạo thuận lợi cho việc dạy học tích cực của các thầy, cô giáo. 
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Phần hai đề cập tới sự tích hợp các kiến thức và kĩ nàng của sinh học cơ 
thể thực vật và động vạt trong từng chương, cho nên có tác dụng ôn tập và 

kiểm tra đánh giá nội dung của từng chương và các chương thông qua các kì 

kiểm tra 1 tiết và học kì. 

Sách được trình bày dưới dạng các câu hỏi trắc nghiệm khách quan. Các 

câu hỏi trắc nghiêm khách quan trong sách được biên soạn theo các mức độ: 

nhận biết, thông hiểu và vận dụng; đồng thời đảm bảo kĩ thuật và chất lượng 

cao. Các câu hỏi được biên soạn theo loại câu nhiều lựa chọn. Đây là loại 

câu có chất lượng cao nhất trong các loại câu trắc nghiệm, vì vậy nó được 

dùng cho các kì kiểm tra học kì, thi tốt nghiệp và đại học, đồng thời thuận 

lợi cho việc ứng công nghệ thông tin. 

Sách có dùng kí hiệu “*” để đánh dấu các câu thuộc kiến thức nâng cao 
hay mở rộng. 

Hy vọng cuốn sách này góp phần nâng cao chất lượng dạy và học môn 
Sinh học 11 cho các thầy, cô giáo và học sinh ở các trường THPT và các 
trường có liên quan với môn Sinh học. Tác giả rất mong nhận được những ý 
kiến đóng góp của bạn đọc. 

Tác giả 
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PHẦN MỘT 

TRẮC NGHIỆM TÍCH HỢP THEO CHỦ ĐỂ 

Chương I. CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG 

. dinh dưỡng ở cơ thể thực vật và động vật 

1. Sự hấp thụ nước và thoát hơi nước ở thực vật 

ỉ. Sự dóng chủ động của khí khổng diễn ra khi nào ? 

A. Khi cây ở trong tối. 
B. Khi cây ở ngoài ánh sáng. 
c. Khi cây ở ngoài ánh sáng và thiếu nước. 
D. Khi lượng axit abxixic (ABA) giảm đi. 

2. Biện pháp nào có tác dạng quan trọng giúp cho hộ rể của cây phát triển ? 

A. Vun gốc và xới xáo cho cây. 
B. Phơi ải đất, cày sâu, bừa kĩ. 
c. Tưới nước đầy đủ và bón phân hữu cơ cho đất. 
D. Tất cả các biện pháp trên. 

3. Nơi cuối cùng nước và chất khoáng hoà tan phải đi qua trước khi vào 
mạch gỗ của rễ là 

A. Tế bào biểu bì. B. Tế bào nội bì. 
c. Tế bao nhu mô vỏ . D. Tế bào lông hút 

4. Điều nào sau đây không đúng với dạng nước tự do? 

A. Là dạng nước chứa trong các mạch dẫn. 
B. Là dạng nước chứa trong các khoảng gian bào. 
c. Là dạng nước bị hút bởi các phần tử tích điện. 
D. Là dạng nước chứa trong các thành phần của tế bào. 

5. Khi tế hào khí khổng mất nước thì 

A. vách dày căng ra làm cho vách mỏng co lại nên khí khổng đóng lại. 
B. vách (mép) mỏng hết căng ra làm cho vách dày duỗi thẳng nên khí 

khổng đóng lại. 
c. vách dày cãng ra làm cho vách mỏng cong theo nên khí khổng 

đóng lại. 
D. vách mỏng căng ra làm cho vách dày duỗi thẳng nên khí khổng 

khép lại. 

6. Cứ hấp thụ 1000 gam thì cây chỉ giữ lại trong cơ thể 

A. 10 gam nước. B. 30 gam nước, 
c. 60 gam nước. D. 90 gam nước. 
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7. Điều nào sau đây không đúng với vai trò rủa dạng nước tự do? 

A. Giúp cho quá trình trao đổi chất diễn ra bình thường trong cơ thẻ. 
B. Tham gia vào một số quá trình trao đổi chất, 
c. Làm dung môi, làm giảm nhiệt độ của cơ thể khi thoát hơi nước 
D. Làm giảm độ nhớt của chất nguyên sinh, 

8. Con đường thoát hơi nước qua khí khổng có đặc điểm là 

A. vận tốc lớn, được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng. 
B. vận tốc nhỏ. không được điều chinh. 
c. vận tốc nhỏ, được điểu chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng. 
D. vận tốc lớn, không được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng 

9. Nước được vận chuyển ở thân chủ yếu 

A. từ mạch gỗ sang mạch rây. 
B. qua mạch gỗ. 
c. qua mạch rây theo chiều từ trên xuống. 
D. từ mạch rây sang mạch gỗ. 

10. Để tổng hợp 1 gam chất khô, các cây khác nhau cần khoảng hao 
nhiêu gam nước? 

A. Từ 100 gam đến 400 gam nước. 
B. Từ 200 gam đến 600 gam nước, 
c. Từ 400 gam đến 800 gam nước. 
D. Từ 600 gam đến 1000 gam nước. 

11. Khi tế bào khí khổng trương nước thì 

A. vách (mép) mỏng căng ra làm cho vách dày co lại nên khí khổng 
mở ra. 

B. vách dày căng ra làm cho vách mỏng cong theo nên khí khổng mở re. 
c. vách dày căng ra làm cho vách mỏng co lại nên khí khổng mờ ra. 
D. vách mỏng căng ra làm cho vách dày cong theo nên khí khổng mở re. 

12. Con đường thoát hơi nước qua hề mặt lá (qua cutin) có đặc điểm là 

A. vận tốc lớn, không được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng 
B. vận tốc nhỏ. không được điểu chỉnh. 
c. vận tốc lớn, được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng. 
D. vận tốc nhỏ, được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng. 

13* Khi cây bị hạn, hàm lượng ABA trong tế bào khí khổng tâng có tác dụn> 

A. làm cho các tế bào khí khổng tăng áp suất thẩm thấu. 
B. kích thích các bơm ion hoạt động. 

. c. làm tăng sức trương nước trong tế bào khí khổng. 
D. tạo cho các ion đi vào tế bào khí khổng. 
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14* Kết quả nào sau đây khóng đúng khi đưa cây ra ngoài sáng, lục lạp 
trong té hào khí khổng tiến hành quang họp ? 

A. Làm thay đổi nồng độ C02 và pH. 
B. Làm tăng hàm lượng đường . 
c. Làm giảm áp suất thẩm thấu trong tế bào. 
D. Làm cho hai tế bào khí khổng hút nước, trương nước và khí khổng mở. 

15- Nguyên nhân trước tiên làm cho cây không ưa mận mất khả núng sinh 

trưởng trên đất có nồng độ muối cao là 

A. các ion khoáng là độc hại đối với cây. 
B. thế năng nước của đất là quá thấp, 
c. hàm lượng ôxi trong đất là quá thấp. 
D. các tinh thể muối ngay sát bề mặt đất gây khó khăn cho các cây con 

xuyên qua mặt đất. 

16. Nước liên kết có vai trò 

A. làm tăng quá trình trao đổi chất diễn ra trong cơ thể. 
B. làm tăng độ nhớt của chất nguyên sinh. 
c. đảm bảo độ bền vững của hệ thống keo trong chất nguyên sinh của 

tế bào. 
D. làm giảm nhiệt độ của cơ thể khi thoát hơi nước. 

17. Lực đóng vai trò chính cho quá trình vận chuyển nước ở thân là 

A. Lực đẩy của rễ (do quá trình hấp thụ nước) 
B. Lực bám giữa các phân tử nước với thành mạch dẫn. 
c. Lực liên kết giữa các phân tử nước 
D. Lực hút của lá (do quá trình thoát hơi nước) 

18. Axit ahxixic (ABA) tăng lên là nguyên nhân gây ra 

A. việc đóng khí khổng khi cây ở ngoài sáng. 
B. việc mở khí khổng khi cây ở ngoài sáng, 
c. viộc đóng khí khổng khi cây ở trong tối. 
D. việc mở khí khổng khi cây ờ trong tối. 

19. Đặc điểm cấu tạo của tế bào lông hút ở rễ cây là 

A. thành tế bào mỏng, không thấm cutin, chỉ có một không bào trung 
tâm lớn. 

B. thành tế bào dày, không thấm cutin, chỉ có một không bào trung 
tâm lởn. 

c. thành tế bào mỏng, có thấm cutin, chỉ có một không bào trung tâm lớn. 
D. thành tế bào mỏng, không thấm cutin, chỉ có một không bào trung 

tâm nhỏ. 

20. Lông hút cố vai trò chủ yếu là 

A. lách vào kẽ đất hút nước và muối khoáng cho cây. 
B. bám vào kẽ đất làm cho cây đứng vũng chắc. 
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c. tế bào kéo dài thành lông, lách vào nhiều kẽ đất làm cho bộ rê lan 
rộng. 

D. lách vào kẽ hở của đất giúp cho rễ lấy được ôxi để hô hấp. 

21. Túc dụng chính của kỹ thuật nhổ cây con đem cấy là gì ? 

A. Làm đứt chóp rễ và miền sinh trưởng kích thích sự ra rễ con để hút 
được nhiều nước và muối khoáng cho cây. 

B. Bố trí được thời gian thích hợp để cấy. 
c. Tận dụng được đất gieo khi ruộng cấy chưa chuẩn bị kịp. 
D. Không phải tỉa bỏ bớt cây con sẽ tiết kiệm được giống. 

22. Sự thoát hơi nước qua lá có ý nghĩa đối với cây như thế nào ? 

A. Làm cho không khí ẩm và dịu mát nhất là trong những ngày nắng nóng. 
B. Làm cho cây dịu mát, không bị đốt cháy dưới ánh mặt trời. 
c. Tạo ra sức hút để vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên lá. 
D. Làm cho cây dịu mát, không bị đốt cháy dưới ánh mặt trời và tạo ra 

sức hút để vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên lá. 

23. Độ ẩm đất liên quan chặt chẽ đến quá trình hấp thụ nước của rễ như 
thế nào ? 

A. Độ ẩm đất càng cao, sự hấp thụ nước càng lớn. 
B. Độ ẩm đất càng cao, sự hấp thụ nước càng ít. 
c. Độ ẩm đất càng thấp, sự hấp thụ nước càng lớn. 
D. Độ ẩm đất càng thấp, sự hấp thụ nước bị ngừng. 

24. Đặc điểm cấu tạo nào của tế bào khí khổng thuận lợi cho việc đóng 

mở như thế nào? 

A. Mép (vách) trong và mép ngoài của tế bào đều rất dày. 
B. Mép (vách) trong và mép ngoài của tế bào đều rất mỏng, 
c. Mép (vách) trong của tế bào rất dày, mép ngoài mỏng. 
D. Mép (vách) trong của tế bào rất mỏng, mép ngoài dày. 

25* Nguyên nhân lảm cho khí khổng đóng là 

A. hoạt động của các bơm ion ở tế bào khí khổng làm tăng hàm lượng 

các ion. 
B. hàm lượng ABA trong tế bào khí khổng tãng. 
c. các tế bào khí khổng tăng áp suất thẩm thấu. 
D. lục lạp trong tế bào khí khổng tiến hành quang hợp. 

26. Nhiệt độ có ảnh hưởng 

A. chỉ đến quá trình thoát hơi nước ờ lá. 
B. đến cả hai quá trình hấp thụ nước ở rễ và thoát hơi nước ở lá. 
c. chỉ đến quá trình hấp thụ nưóc ở rễ. 
D. chỉ đến sự vận chuyển nước ở thân. 



27. Nhân tô ảnh hưởng chủ yểu đến quá trình thoát hơi nước à lá với vui 
nò là tác nhân gây mở khí khổng lù 

A độ ẩm đất và không khí. B. ánh sáng, 
c nhiệt độ. D. dinh dưỡng khoáng. 

28. * Nguyên nhân làm cho khí khổng mở lù 

A hàm lượng ABA trong tế bào khí khổng tăng. 
B các tế bào khí khổng giảm áp suất thẩm thấu, 
c lục lạp trong tế bào khí khổng tiến hành quang hợp. 
D hoạt động của các bơm ion ở tế bào khí khổng làm giảm hàm lượng 

các ion. 

29. Trong các bộ phụ I của rễ, hộ phận nào quan trọng nhất ? 

A Chóp rễ che chớ cho rễ. 
B Miền sinh trưởng làm cho rễ dài ra. 
c Miền lông hút hút nước và muối khoáng cho cây. 
D. Miền bần che chở cho các phần bên trong của rễ. 

30. Sư mở chủ động của khí khổng diễn ra khi nào ? 

A Khi lượng axit abxixic (ABA) tăng lên. 
B Khi cây ở trong bóng tối. 
c Khi cây thiếu nước. * 
D. Khi cây ở ngoài ánh sáng. 

31. Độ ẩm không khí liên quan đến quá trình thoát hơi nước ở lá như thế nào ? 

A. Độ ẩm không khí càng thấp, sự thoát hơi nước càng yếu. 
B Độ ẩm không khí càng thấp, sự thoát hơi nước càng mạnh, 
c Độ ẩm không khí càng cao, sự thoát hơi nước càng mạnh. 
D Độ ẩm không khí càng cao, sự thoát hơi nước không diễn ra. 

32. Ý nào dưới đáy không đúng với sự đóng mở khí khổng? 

A. Nếu chuyển cây từ trong tối ra ngoài sáng thì khí khổng mở và 
ngược lại. 

B Một sô' cây sống trong điều kiên thiếu nước khí khổng đóng hoàn 
toàn vào ban ngày. 

c Ánh sáng là nguyên nhân duy nhất gây nên việc mở khí khổng. 
D Một số cây khi thiếu nước khi ở ngoài sáng khí khổng đóng lại. 

33. Ý nào dưới đây không đúng với vai trò của sự thoát hơi nước ở lú? 

A tạo ra một sức hút nước của rễ. 

B làm cho khí khổng mở và khí C02 sẽ đi từ không khí vào lá cung 

cấp cho quá trình quang hợp. 

c làm cho khí khổng mở và khí 02 sẽ thoát ra không khí 
D làm giảm nhiệt độ của bề mặt lá. 
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Phiếu trả lời 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 

2. Trao đổi khoáng và nitơ ở thực vật 

1*. Ý nào dưới đây không phải lủ nguồn chính cung cấp hai dạng nitơ 
nitrat và nitơamôn ? 

A. Nguổn nitơ trong nham thạch do núi lửa phun. 

B. Sự phóng điện trong cơn giông đã ôxi hoá N2 thành nitơ dạng nitrat: 

N2+02 + H20-> NO3 + H+ 

c. Quá trình cố định nitơ thực hiên bởi các nhóm vi khuẩn tự do và 
cộng sinh, cùng với quá trình phân giải các nguồn nitơ hữu cơ trong 
đất được thực hiện bởi các vi khuẩn đất. 

D. Nguồn nitơ do con người trả lại cho đất sau mỗi vụ thu hoạch bằng 
phân bón. 

2. Vai trò của nitơ dối với thực vật lủ 

A. thành phần của axit nuclêic, ATP, phôtpholipit, côenzim; cần cho 
nở hoa, đậu quả, phát triển rễ. 

B. chủ yếu J»iữ cân bằng nước và ion trong tế bào, hoạt hoá enzim, mở 
khí khổng. 

c. thành phần của prôtêin, axit nuclêic. 
D. thành phần của thành tế bào và màng tế bào, hoạt hoá enzim. 

3. Cách nhận biết rõ rệt nhất thời điểm cần bón phân lù 

A. căn cứ vào những dấu hiệu bên ngoài của thân cây. 
B. căn cứ vào những dấu hiệu bên ngoài của quả mới ra. 
c. căn cứ vào nhũng dấu hiệu bên ngoài của hoa. 
D. căn cứ vào những dấu hiệu bên ngoài của lá cây. 
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4. Vai trò của kali dối với thực vật là 

A. thành phần của axit nuclêic, ATP, phôtpholipit, côenzim cần cho nở 
hoa, đậu quả, phát triển rễ. 

B. thành phần của thành tế bào và màng tế bào, hoạt hoá enzim. 
c. chủ yếu giữ cân bằng nước và ion trong tế bào, hoạt hoá enzim, mở 

khí khổng. 
D. thành phần của prôtêin, axit nuclêic. 

5. Vai trò cửa phôtpho đối với thực vật là 

A. thành phần của axit nuclêic, ATP, phôtpholipit, côenzim cần cho nở 
hoa, đậu quả, phát triển rễ. 

B. thành phần của prôtêin, axit nuclêic. 
c. chủ yếu giữ cân bằng nước và ion trong tế bào, hoạt hoá enzim, mở 

khí khổng. 
D. thành phần của thành tế bào và màng tế bào, hoạt hoá enzim. 

ố*. Điêu kiện nào dưới đây không đúng để quá trình cố đinh nitơ khí 
quyển có thể xảy ra ? 

A. Có sự tham gia của enzim nitrôgenaza. 
B. Được cung cấp năng lượng ATP. 
c. Có các lực khử mạnh. 
D. Thực hiện trong điều kiện hiếu khí. 

7. Vai trò của magiê đôi với thực vật là 

A. chủ yếu giữ cân bằng nước và ion trong tế bào, hoạt hoá enzim, mở 
khí khổng. 

B. thành phần của diệp lục, hoạt hoá enzim. 
c. thành phần của axit nuclêic, ATP, phôtpholipit, côenzim cần cho nở 

hoa, đậu quả, phát triển rễ. 
D. thành phần của thành tế bào và màng tế bào, hoạt hoá enzim. 

8. Vai trò của clo đối với thực vật là 

A. duy trì cân bằng ion, tham gia trong quang hợp (quang phân li nước). 
B. thành phần của thành tế bào và màng tế bào, hoạt hoá enzim. 
c. thành phần của diệp lục, hoạt hoá enzim. 
D. thành phần của axit nuclêic, ATP, phôtpholipit, côenzim cần cho nở 

hoa, đậu quả, phát triển rễ. 

9*. Sự hiểu hiện triệu chứng thiếu lưu huỳnh của cây là 

A. lá nhỏ có màu lục đậm, màu của thân không bình thường, sinh 
trưởng rễ bị tiêu giảm. 

B. lá mới có màu vàng, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm. 
c. lá màu vàng nhạt, mép lá màu đỏ và nhiều chấm đỏ ở mặt lá. 
D. sinh trưởng bị còi cọc, lá có màu vàng. 
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10*. Sự biểu hiện triệu chứng thiếu sắt của cây là 

A. lá non có màu lục đậm không bình thường. 
B. lá nhỏ, mềm, mầm đỉnh bị chết, 
c. lá nhỏ có màu vàng. 
D. gân lá có màu vàng và sau đó cả lá có màu vàng. 

II*. Sự biểu hiện triệu chứng thiếu kali của cây lù 

A. sinh trưởng bị còi cọc, lá có màu vàng. 
B. lá mới có màu vàng, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm. 
c. lá nhỏ có màu lục đậm, màu của thân không bình thưomg, sinh 

trưởng rễ bị tiêu giảm. 
D. lá màu vàng nhạt, mép lá màu đỏ và nhiều chấm đỏ ở mặt lá.. 

12*. Sự biểu hiện triệu chứng thiếu canxi của cây là 

A. gân lá có màu vàng và sau đó cả lá có màu vàng. 
B. lá non có màu lục đậm không bình thường, 
c. lá nhỏ, mềm, mầm đỉnh bị chết. 
D. lá nhỏ có màu vàng. 

13*. Sự biểu hiện triệu chứng thiếu nitơcủa cây là 

A. lá mới có màu vàng, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm. 
B. lá nhỏ có màu lục đậm, màu của thân không bình thưctng, sinh 

trưởng rễ bị tiêu giảm. 
c. lá màu vàng nhạt, mép lá màu đỏ và nhiều chấm đỏ ở mặt lá. 
D. sinh trưởng bị còi cọc, lá có màu vàng. 

14*. Thực vật chỉ hấp thụ được dạng nitơ trong đất bằng hệ rễ là 

A. dạng khĩ nitơ tự do trong khí quyển (N2) . 

B. nitơ nitrat (NO3 ) và nitơ amôn (NH4). 

c. nitơ nitrat (NO3 ). 

D. nitơ amôn ( nhị ). 

15. Dung dịch bón phân qua lú phải có 

A. nồng độ các muối khoáng thấp và chi bón khi trời không rrưai. 
B. nồng độ các muối khoáng thấp và chí bón khi trời mưa bụi 
c. nồng độ các muối khoáng cao và chỉ bón khi trời không mra. 
D. nồng độ các muối khoáng cao và chỉ bón khi trời mưa bụi. 

16*. Sự biểu hiện triệu chửng thiếu clo của cây là 

A. lá nhỏ có màu vàng. 
B. lá nhỏ, mềm, mầm đỉnh bị chết. 
c. lá non có màu lục đậm không bình thường. 
D. gân lá có màu vàng và sau đó cả lá có màu vàng. 
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17. Quc trình khử nitrat diễn ra theo sơ đồ 

A. NOõ -> NO3 -> NH4 B. NO3 -> NC>2 -» NH3 

c. NO3 -» NO2 -> NH; D. NO3 -> NO2 -> NH: 

18*. Sự hiểu hiện triệu chứng thiếu phỏtpho của cây là 

A. sinh trưởng bị còi cọc, lá có màu vàng. 
B. lí màu vàng nhạt, mép lá màu đỏ và nhiều chấm đỏ ở mặt lá. 
c. lí mới có màu vàng, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm. 
D. lí nhỏ có màu lục đậm, màu của thân không bình thường, sinh 

tưởng rễ bị tiêu giảm. 

19*. Sự kiểu hiện triệu chứng thiếu đồng của cây là 

A. lí nhỏ, mềm, mầm đỉnh bị chết. 
B. lí non có màu lục đậm không bình thường. 
c. gân lá có màu vàng và sau đó cả lá có màu vàng. 
D. lí nhỏ có màu vàng. 

20. Vai trò của sắt đối với thực vật là 

A. cuy trì cân bằng ion, tham gia trong quang hợp (quang phân li nước). 
B. nành phần của axit nuclêic, ATP, phôtpholipit, côenzim cần cho nở 

loa, đậu quả, phát triển rễ. 
c. nành phần của xitôcrôm, tổng hợp diệp lục, hoạt hoá enzim. 
D. nành phần của diệp lục, hoạt hoá enzim. 

27. Tlìớìg thường độ pH của đất khoảng bao nhiều là phù hợp cho việc 
hấp thụ tốt phần lớn các chất khoáng? 

A. 4 - 4,5 
c ; - 7,5 

22. Cáí nguyên tố đại lượng gồm 

A. c, H, o, N, p, K, s, Ca, Mn. 
c. c, H, 0, N, p, K, s, Ca, Fe. 

B. 6 - 6,5 
D. 5 - 5,5 

B. c, H, o, N, p, K, s, Ca, Cu. 
D. c, H, o, N, p, K, s, Ca, Mg. 

23. Vai trò của canxi đối với thực vật là 

A. chủ yếu giữ cân bằng nước và ion trong tế bào, hoạt hoá enzim, mở 
khí khổng. 

B. nành phần của prôtêin, axit nuclêic. 
c. nành phần của thành tế bào và màng tế bào, hoạt hoá enzim. 
D. nành phần của axit nuclêic, ATP, phôtpholipit, côenzim cần cho nở 

hoa, đậu quả, phát triển rễ. 
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Phiếu trà lời 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 

3. Tiêu hóa ở động vật 

1. Quá trình tiêu hoú ở động vật có túi tiêu hoú chủ yếu diễn ra như thê nào? 

A. Thức ăn được tiêu hoá ngoại bào nhờ enzim thuỷ phân chất dinh 
dưỡng phức tạp trong khoang túi. 

B. Thức ăn được tiêu hoá nội bào nhờ enzim thuỷ phân chất dinh 
dưỡng phức tạp thành những chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ được. 

c. Thức ăn được tiêu hoá ngoại bào (nhờ enzim thuỷ phân chất dinh 
dưỡng phức tạp trong khoang túi) và nội bào. 

D. Thức ăn được tiêu hoá ngoại bào nhờ sự co bóp của khoang túi mà 
chất dinh dưỡng phức tạp thành những chất đơn giản. 

2. Sự tiêu hoú thức ủn ở thú ăn thịt như thể nào ? 

A. Chỉ tiêu hóa hoá học. 
B. Chỉ tiêu hoá cơ học. 
c. Tiêu hoá hoá học và cơ học. 
D. Tiêu hoá hoá, cơ học và nhờ vi sinh vật cộng sinh. 

3. Ý nào dưới đây không đúng với sự tiêu hoá thức ăn trong các bộ phận 
của ống tiêu hóa ở người ? 

A. Ở ruột già có tiêu hoá cơ học và hoá học. 

B. ở miệng có tiêu hoá cơ học và hoá học. 

c. Ở ruột non có tiêu hoá cơ học và hoá học. 

D. Ở dạ dày có tiêu hoá cơ học và hoá học. 

4. Sự tiến hoá của các hình thức tiêu hoá diễn ra theo hướng nào ? 

A. Tiêu hoá nội bào -> Tiêu hoá nội bào kết hợp với ngoại bào —> Tiêu 
hoạ ngoại bào 

B. Tiêu hoá ngoại bào -» Tiêu hoá nội bào kết hợp với ngoại bào -> 
Tiêu hoá nội bào 

c. Tiêu hoá nội bào -» Tiêu hoá ngoại nội -» Tiêu hoá nội bào kết hợp 
với ngoại bào 

D. Tiêu hoá nội bào kết hợp với ngoại bào Tiêu hoá nội bào —> 
Tiêu hoá ngoại bào 
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5. Đực điểm tiêu hoá ở thú Ún thịt là 

A. Dùng răng xé nhỏ thức ăn rồi nuốt. 
B. Vừa nhai vừa xé nhỏ thức ăn. 
c. Chỉ nuốt thức ăn. 
D. Nhai thức ăn trước khi nuốt. 

6. Chức năng nào sau dây không đúng với răng của thú ủn thịt ? 

A. Răng nanh cắm và giữ mồi. 
B. Răng cửa gặm và lấy thức ăn ra khỏi xương, 
c. Răng cửa giữ thức ăn. 
D. Răng cạnh hàm và răng ăn thịt lớn cắt thịt thành những mảnh nhỏ. 

7. Đệc điểm nào dưới đáy không có ở thú ủn thịt ? 

A. Dạ dày đơn. 
B. Ruột ngắn. 
c. Thức ăn qua ruột non trải qua tiêu hoá cơ học, hoá học và được hấp thụ. 
D. Manh tràng phát triển. 

8. Ở động vật có ống tiêu hoá, thức ăn được tiêu hoá như thế nào ? 

A. Tiêu hoá nội bào. 
B. Tiêu hoá nôi bào và ngoại bào. 
c. Tiêu hoá ngoại bào. 
D. Một số tiêu hoá nội bào, còn lại tiêu hoá ngoại bào. 

9. Ý nào dưới đây không đúng với cấu tạo của ống tiêu hoá ỏ người ? 

A Trong ống tiêu hoá của người có ruột non. 
B. Trong ống tiêu hoá của người có diều, 
c. Trong ống tiêu hoá của người có dạ dày. 
D Trong ống tiêu hoá của người có thực quản. 

10. Sụ tiêu hoá thức ăn ở dụ tổ ong diễn ra như thế nào ? 

A. Tiết pepsin và HC1 để tiêu hoá prôtêin có ở vi sinh vật và cỏ. 
B. Hấp thụ bót nước trong thức ăn. 
*c. Thức ăn được ợ lên miệng để nhai kĩ lại. 
ID.Thức ăn được trộn với nước bọt và được vi sinh vật cộng sinh phá 

vỡ thành tế bào và tiết ra enzim tiêu hoá xenlulôzơ. 

11. 'Trịt tự tiêu hoá thức ăn trong dạ dày ở trâu như thế nào ? 

A. Dạ cỏ -> Dạ tổ ong -» Dạ lá sách -» Dạ múi khế. 

B. Dạ cỏ —> Dạ lá sách -> Dạ tổ ong -» Dạ múi khế. 

<c. Dạ cỏ -> Dạ múi khế -> Dạ lá sách -» Dạ tổ ong. 

1D Dạ cỏ -» Dạ múi khế -» Dạ lá sách -> Dạ tổ ong 

12. Sụ tiêu hoá thức ăn ở dạ cỏ diễn ra như thể nào ? 

iA Hấp thụ bớt nước trong thức ăn. 
ỈB.Thức ăn được ợ lên miệng để nhai kĩ lại. 
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c. Tiết pepsin và HC1 để tiêu hoá prôtêin có ở vi sinh vật và cỏ. 
D. Thức ăn được trộn với nước bọt và được vi sinh vật cộng sinh phá 

vỡ thành tế bào và tiết ra enzim tiêu hoá xenlulôzơ. 
13. Dạ dày ở những động vật ủn thực vật nào có một ngăn ? 

À. Ngựa, thỏ, chuột. B. Ngựa, thỏ, chuột, cừu, dê. 
c. Trâu, bò, cừu, dê. D. Ngựa thỏ, chuột trâu, bò. 

14. Dự dày ỏ những động vật ăn thực vật nào có bốn ngủn ? 
A. Trâu, bò, cừu, dê B. Ngựa, thỏ, chuột, trâu, bò 
c. Ngựa, thỏ, chuột, D. Ngựa, thỏ, chuột, cừu, dê 

15. Tiêuhoálà 
A. quá trình tạo ra các chất dinh dưỡng và năng lượng cho cơ thể. 
B. quá trình tạo ra các chất dinh dưỡng từ thức ăn cho cơ thể. 
c. quá trình biến đổi chất dinh dưỡng có trong thức ăn thành những 

chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ được. 
D. quá trình tạo ra các chất dinh dưỡng cho cơ thể. 

16*. Các nếp gấp của niêm mạc ruột, trên đó có các lông ruột và cúc lông 

cực nhỏ có túc dụng gì ? 
A. Tạo thuận lợi cho tiêu hoá hoá học. 
B. Làm tăng nhu động của ruột. 
c. Làm tăng bể mặt hấp thụ của ruột. 
D. Tạo thuận lợi cho tiêu hoá cơ học. 

17. Đặc điểm nào dưới đây không có ở thú ăn cỏ ? 

A. Dạ dày một hoặc bốn ngăn B. Ruột ngắn. 
c. Ruột dài. D. Manh tràng phát triển. 

18. Sự tiêu hoá thức ăn ở dạ lá sách diễn ra như thế nào ? 

A. Tiết pepsin và HC1 để tiêu hoá prôtêin có ở vi sinh vật và cỏ. 
B. Thức ăn được trộn với nước bọt và được vi sinh vật cộng sinh phá 

vỡ thành tế bào và tiết ra enzim tiêu hoá xenlulôzơ. 
c. Hấp thụ bớt nước trong thưc ãn. 
D. Thức ăn được ợ lên miệng để nhai kĩ lại. 

19. Ỷ nào dưới dây không đúng với ưu thế của ống tiêu hoá so với túi tiêu hoá 

A. Ông tiêu được phân hoá thành các bộ phận khác nhau tạo cho sự 
chuyên hoá về chức năng. 

B. Có sự kết hợp giữa tiêu hoá hoá học và cơ học. 
c. Dịch tiêu hoá không bị hoà loãng. 
D. Dịch tiêu hoá được hoà loãng. 

20. “Quá trình tiêu hoá ở động vật chưa cố cơ quan tiêu hoá chủ yếu diễn 
ra như thế nào? 

A. Các enzim từ ribôxồm vào không bào tiêu hoá thuỷ phân các chất 
hữu cơ có trong thức ăn thành những chất đơn giản mà cơ thể hấp 
thụ được. 
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B- Các enzim từ perôxixôm vào không bào tiêu hoá thuỷ phân các chất 
hữu cơ có trong thức ăn thành những chất đơn giản mà cơ thể hấp 
thụ được. 

c. Các enzim từ bộ máy Gôngi vào không bào tiêu hoá thuỷ phân các 
chất hữu cơ có trong thức ăn thành những chất đơn giản mà cơ thể 
hấp thụ được. 

D. Các enzim từ lizôxôm vào không bào tiêu hoá thuỷ phân các chất 
hữu cơ có trong thức ăn thành những chất đơn giản mà cơ thể hấp 
thụ được. 

21 Ớ dộng vật chưa có túi tiêu hoú, thức ăn được tiêu hoá như thế nào ? 

A. Tiêu hoá nội bào và ngoại bào. 
B. Tiêu hoá nội bào. 
c. Tiêu hoá ngoại bào. 
D. Một số tiêu hoá nội bào, còn lại tiêu hoá ngoại bào. 

22 Giai đoạn tiêu hoá quan trọng là 

A. tiêu hoá ở thực quản. B. tiêu hoá ờ ruột. 
c. tiêu hoá ở dạ dày. D. tiêu hoá ở khoang miệng. 

23 Sự tiêu hoú thức Ún ở dạ múi khế diễn ra như thê nào ? 

A. Thức ăn được ợ lên miệng để nhai kĩ lại. 
B. Tiết pepsin và HC1 để tiêu hoá prôtêin có ở vi sinh vật và cỏ. 
C. Hấp thụ bớt nước trong thức ăn. 
D. Thức ăn được trộn với nước bọt và được vi sinh vật cộng sinh phá 

vỡ thành tế bào và tiết ra enzim tiêu hoá xenỉulôzơ. 

24 Diều là nơi 

A. chỉ chứa thức ăn. B. chỉ làm mềm thức ăn. 
c. nghiền nát thức ăn. D. chứa thức ăn và làm mềm thức ăn. 

25 Quá trình tiêu hoú ở động vật ống tiêu hoá chủ yếu diễn ra như thê nào? 

A. Thức ăn đi qua ống tiêu hoá được biến đổi cơ học trở thành chất 
đơn giản và được hấp thụ vào máu. 

B. Thức ăn đi qua ống tiêu hoá được biến đổi cơ học và hoá học trở 
thành chất đơn giản và được hấp thụ vào máu. 

c. Thức ăn đi qua ống tiêu hoá được biến đổi hoá học trở thành chất 
đơn giản và được hấp thụ vào máu. 

D. Thức ăn đi qua ống tiêũ hoá được biến dổi cơ học và hoá học trở 
thành chất đơn giản và được hấp thụ vào mọi tế bào. 

26 Diều ở cúc động vật được hình thảnh từ hộ phận nào của ống tiêu hoú ? 

A. Diều được hình thành từ khoang miệng. 
B. Diều được hình thành từ thực quản. 
c. Diều được hình thành từ dạ dày: 
D. Diều được hình thành từtuyếtì:i«BỚC)lỉỌGíA HÁ NỤ 
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27. Chức núng nào sau đây không đúng với răng của thú ăn cỏ ? 

A. Răng cửa giữ và giật cỏ. 

B. Răng nanh giữ và giật cỏ . 

c. Răng nanh nghiền nát cỏ. 

D. Răng cạnh hàm và răng hàm có nhiều gờ cứng giúp nghiển nát cỏ. 

28*. Bộ hàm và độ dài ruột ở động vật ăn tạp có gì khác so với động vật ăn thịt? 

A. Răng nanh và răng trước hàm sắc nhọn hơn và ruột dài hơn. 

B. Răng nanh và răng trước hàm không sắc nhọn bằng và ruột ngắn hơn. 

c. Răng nanh và răng trước hàm không sắc nhọn bằng và ruột dài hơn. 

D. Răng nanh và răng trước hàm sắc nhọn và ruột ngắn hơn. 

29. Ớ động vật chưa có cơ quan tiêu lioá, thức ủn được tiêu hoá như thê nào ? 

A. Tiêu hoá ngoại bào. 

B. Một số tiêu hoá nội bào, còn lại tiêu hoá ngoại bào. 

c. Tiêu hoá nội bào. 

D. Tiêu hoá nội bào và ngoại bào. 

Phiếu trả lời 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 

II. HÔ HẤP Ở Cơ THỂ THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT 

1. Hô hấp ở thực vật 

1. Sự hô hấp diễn ra trong ti thể tạo ra 

A. 36 ATP. B. 34 ATP. 

c 38 ATP. D. 32 ATP. 

2. Quá trình lên men và hô hấp hiếu khí có giai đoạn chung là 

A. chuỗi chuyền êlectron. B. đường phân. 

c. tổng hợp Axetil-CoA. D. chu trình Crep. 
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3*. Nhiệt độ tối đu cho hô hấp trong khoảng : 

A. 30 - 35°c. B. 45 - 50°c. 

c. 40 - 45°c. D. 35 - 40°c. 

Chu kì Crep diễn ra ở trong 

A. tế bào chất. B. nhân. 
c. ti thể. D. lục lạp. 

Chuỗi chuyền êlectron tạo ra 

A 38 ATP. B. 36 ATP. 

c 34 ATP. D. 32 ATP. 

6. Dể xác định 1 cây xanh chủ yếu thải ra C02 trong quá trình hô hấp, 

điều kiện nào là cần thiết cho thí nghiệm ? 

A. Làm thí nghiệm trong buồng tối. 
B. Sử dụng một cây có nhiều lá. 
c. Sử dụng một cây non. 
D. Dìm cây trong nước. 

7. ở cây xanh sự kiện nào có thể tiếp tục trong tất cả 4 điều kiện dưới đây : 
Nắng ; Rải rác có mây ; Đầy mây ; Mưa ? 
A. Sự thoát hơi nước. B. Sự hấp thụ nước, 
c. Tăng cường quang hợp thực. D. Sự hô hấp. 

8. Phân giải kị khí (lên men) từaxit piruvic tạo ra 
A. rượu êtilic hoặc axit lactic. 
B. chỉ axit lactic. 
c. đồng thời rượu êtilic và axit lactic. 
D. chỉ rượu êtilic. 

9. Các giai đoạn của hô hấp tế bào diễn ra theo trật tự nào? 

A. Đường phân —» Chuỗi chuyền êlecưon hô hấp —> Chu trình Crep. 

B. Chu trình Crep —> Đường phân -> Chuỗi chuyền êlectron hô hấp. 

c. Đường phân -» Chu trình Crep -* Chuỗi chuyền êlectron hô hấp. 

D. Chuỗi chuyền êlectron hô hấp—> Đường phân -» Chu trình Crep. 

10*. Ý nào dưới đây không đúng với ý nghĩa của hệ số hô hấp ? 
A. Có thể đánh giá được tình trạng hô hấp của cây. 
B. Cho biết nguyên liệu đang hô hấp là nhóm chất gì. 
c. Xác định được cưòng độ quang hợp của cây. 
D. Quyết định các biện pháp bảo quản nông sản và chăm sóc cây trồng. 

11. Giai đoạn đường phân diễn ra ở trong 

A. lục lạp. B. ti thể. 
c. nhân. D. tế bào chất. 

12 Hô hấp ánh sáng xảy ra 

A. ở thực vật c4. B. ở thực vật CAM. 
c. ở thực vặt Cj. D. ở thực vật c4 và thực vật CAM 
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13. Bào quan thực hiện chức năng hô hấp chính là 

A. lạp thể. B. ti thể. 
c. mạng lưới nội chất. D. không bào. 

14*. Hệ số hô hấp (RQ) là 

A. tỉ số giữa sô' phân tử ơ2 thải ra và số phân tử C02 lấy vào khi hô hấp. 

B. tỉ số giữa số phân tử H20 thải ra và sô' phân tử 02 lấy vào khi hô hấp. 

c. tỉ sô' giữa sô' phân tử C02 thải ra và sô' phân tử H20 lấy vào khi hô hấp. 

D. tỉ sô' giữa sô' phân tử C02 thải ra và sô' phân tử 02 lấy vào khi hô hấp. 

15. Hai loại hào quan của tế bào làm nhiệm vụ chuyển hóa năng lượng là 

A. sắc lạp và bạch lạp. B. ti thể và sắc lạp. 

c. ti thể và bạch lạp. D. ti thể và lục lạp. 

16. Phương trình tổng quát của quá trình hô hấp là 

A. C6H1206 + 1202 —> 12C02 + 12H20 + Q (năng lượng) 

B. C6H1206 + 02 -> C02 + H20 + Q (năng lượng) 

c. C6H1206 + 602 —» 6C02 + 6H20 + Q (năng lượng). 

D. CgH]2Oộ + 602 —> 6C02 + 6H20 

17. Hô hấp là quá trình 

A. ôxi hoá các hợp chất hữu cơ thành C02 và H20, đồng thời giải 

phóng năng lượng cần thiết cho các hoạt động sống của cơ thể. 

B. ôxi hoá các hợp chất hữu cơ thành 02 và H20, đồng thời giải phóng 

năng lượng cần thiết cho các hoạt động sống của cơ thể. 

c. ôxi hoá các hợp chất hữu cơ thành C02 và H20, đồng thời tích luỹ 
năng lượng cần thiết cho các hoạt động sống của cơ thể. 

D. khử các hợp chất hữu cơ thành C02 và H2Q, đồng thời giải phóng 

năng lượng cần thiết cho các hoạt động sống của cơ thể. 

18. Ý nào (lưới đây không đúng đối với ảnh hưởng của các nhản tố môi 

trường đến hô hấp ? 

A. Cường độ hô hấp tỉ lệ thuận với hàm lượng nước (độ ẩm tương đối) 

của cơ thể, cơ quan hô hấp. 
B. Nhiệt độ tăng, cường độ hô hấp tầng theo đến giới hạn mà hoạt 

động sống của tê' bào vẫn còn bình thường. 

c. Nếu nồng độ 02 trong không khí giảm xuống dưới 10% thì hô hấp 

sẽ bị ảnh hưởng và khi giảm xuống dưới 5% thì cây chuyển sang 

phân giải kị khí. 

D. Nếu hàm lượng C02 cao trong môi trường sẽ làm cho phản úng 

chuyển dịch theo chiều thuận và hô hấp tăng mạnh. 
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/9H Nhiệt độ tối ưu cho hô hấp trong khoảng 

A. 35 - 40°c. B. 20 - 25°c. 

c. 30 - 35°c. D. 25 - 30°c. 

20. Hô hấp hiểu khí xảy ru ở ti thể theo chu trình Crep tạo ru 

A. cơ2 + ATP + NADH. B. C02 + ATP + NADH + FADH2 

c. C02 + ATP + FADH2 D. C02 + NADH + FADH2 

21. Hô hấp sáng ì à quá trình hô hấp 

A. xảy ra trong bóng tối. 
B. tạo ra ATP. 
c. xảy ra ngoài ánh sáng. 
D. làm tăng sản phẩm quang hợp. 

22. Kết thúc quá trình đường phân, từ 1 phân tử glucôĩơ, tế hào thu được 

A. 2 phân tử axit piruvic, 6 phân tử ATP và 2 phân tử NADH. 
B. 2 phân tử axit piruvic, 2 phân tử ATP và 2 phân tử NADH. 
c. 2 phân tử axit piruvic, 2 phân tử ATP và 4 phân tử NADFÍ. 
D. I phân tử axit piruvic, 2 phân tử ATP và 2 phân tử NADH. 

23*. RQ của nhóm 

A. axit hữu cơ thường < 1 B. cacbohiđrat bằng 1. 
c. prôtêin > 1. D. lipit > 1. 

24. Nơi diễn ru sự hô hấp ở thực vật là 

A. ờ thân. B. ở tất cả các cơ quan của cơ thể. 
c. ở rễ. D. ở lá. 

25. Một phán tử glucôzơ bị oxi hoá hoàn toàn trong đường phân và chu 

trình Crep, nhưng hui quá trình này chỉ tạo ra một vài ATP. Phun 
năng lượng còn lại mù tế hào thu nhận từ phân tử glucôĩơ ở đảu ? 

A. Trong phân tử C02 được thải ra từ quá trình này. 
B. Trong Ò2. 
c. Mất dưới dạng nhiệt. 
D. Trong NADH và FADH2. 

26. Sản phẩm cùa sự phân giải kị khí (lên men) từaxit piruvic là 

A. rượu êtilic + C02 + năng lượng. 

B. axit lactic + C02 + năng lượng, 
c. rượu êtilic + năng lượng. 

D. rượu êtilic + C02. 

27. Hô hấp únh sáng xảy ra với sự thum gia của 3 hào quan 

A. lục lạp, ribôxôm, ti thể. 
B. lục lạp, bộ máy Gôngi, ti thể. 
c. lục lạp, perôxixôm, ti thể. 
D. lục lạp, iizôxôm, ti thể. 

21 



28. Nơi diễn ra sự hô hấp mạnh nhất ở thực vật là 
A. ở thân. B. ở rề. 
c. ở quả. D. ở lá. 

29. Chức năng quan trọng nhất của quá trình đường phân là 
A. thu được mỡ từ glucose. 
B. lấy năng lượng từ glucôzơ một cách nhanh chóng, 
c. tạo cho cacbohidrat thâm nhập vào chu trình Crep. 
D. có khả năng phân chia đường glucôzơ thành tiểu phần nhỏ. 

30*. Nhiệt độ thấp nhất cây bắt đầu hô hấp biến thiên trong khoảng 

A. -5°c - 5°c tuỳ theo loài cây ở các vùng sinh thái khác nhau. 

B. 0 c - 10°c tuỳ theo loài cây ở các vùng sinh thái khác nhau, 

c. 5°c - 15°c tuỳ theo loài cây ờ các vùng sinh thái khác nhau. 

D. 10°c - 20°c tuỳ theo loài cây ở các vùng sinh thái khác nhau. 

31. Trong quang hợp, ngược với hô hấp ở ti thể lủ 
A. sự tham gia của các hợp chất kim loại màu. 
B. nước được phân li. 
c. chuyền êlêctron 
D. nước được tạo thành. 

Phiếu trả lời 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 

2. Hô hấp ở động vật 

ỉ. Y nào dưới đây không đúng với sự trao đổi khí qua da của giun đất ? 

A. Quá trình khuếch tán 02 và C02 qua da do có sự chênh lộch về phân 
áp 02 và C02. 

B. Quá trình chuyển hoá bên trong cơ thể luôn tiêu thụ 02 lùm cho 
phân áp 02 trong tế bào thấp hơn bên ngoài cơ thể. 

c. Quá trình chuyển hoá bên trong cơ thể luôn sinh ra C02 làm cho 
phân áp C02 trong tế bào cao hơn bên ngoài cơ thể. 

D. Quá trình khuếch tán 02 và C02 qua da do có sự cân bằng vể phân 
áp 02 và C02. 
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2. Vì sao động vật có phổi không hô hấp dưới nước được ? 

A. Vì cấu tạo phổi không phù hợp với sự hô hấp trong nước. 
B. Vì phổi không hấp thu được 02 trong nước. 

c. Vì nước tràn vào đường dẫn khí cản trở lưu thông khí nên không hô 
hấp được. 

D. Vì phổi không thải được C02 vào nước. 

3. Sự thông khí trong cúc ống khí của côn trùng thực hiện được nhờ 
A. sự co dãn của phần bụng. 

B. sự di chuyển của chân. 

c. sự nhu động của hệ tiêu hoá. 

D. sự vận động của cánh. 

4. Vì sao mang cá có diện tích trao đổi khí lớn ? 

A. Vì mang có nhiều cung mang và mỗi cung mang gồm nhiều phiến 
mang. 

B. Vì mang có kích thước lớn. 

c. Vì có nhiều cung mang. 

D. Vì mang có khả năng mờ rộng. 

5* Sự lưu thông khí trong các ôhg khí của chim thực hiện được nhờ 
A. sự co dãn của phần bụng. B. sự vận động của cánh. 

C. sự di chuyển của chân. D. sự co dãn của túi khí. 

6* Trong hô hấp trong, sự vận chuyển 02 và co 2 diễn ra như thế nào ? 

A. sự vận chuyển 02 từ cơ quan hô hấp đến tế bào và C02 từ tế bào tới cơ 
quan hô hấp (mang hoặc phổi) được thực hiện nhờ máu và dịch mô. 

B. sự vận chuyển 02 từ cơ quan hô hấp đến tế bào và C02 từ tế bào tới 

cơ quan hô hấp được thực hiên chỉ nhờ máu. 

c. sự vận chuyển 02 từ cơ quan hô hấp đến tế bào và C02 từ tế bào tới 

cơ quan hô hấp được thực hiện chỉ nhờ dịch mô. 

D. sự vân chuyển C02 từ cơ quan hô hấp đến tế bào và 02 từ tế bào tới 

cơ quan hô hấp được thực hiện nhờ máu vằ dịch mô. 

7. Khi cá thở vào, diễn biến nào dưới đây đúng ? 

A. Cửa miệng mờ ra, thềm miệng hạ thấp xuống, nắp mang mở. 

B. Cửa miệng mở ra, thểm miệng nâng cao lên, nắp mang đóng, 

c. Cửa miệng mở ra, thềm miệng hạ thấp xuống, nắp mang đóng. 

D. Cừa miệng mở ra, thềm miệng nâng cao lên, nắp mang mở. 

8. phổi của chim có cấu tạo khác với phổi cùa các dộng vật trên cạn 

khác như thế nào ? 

A. Phế quản phân nhánh nhiểu. B. Khi quản dài. 

c. Có nhiều phê nang. D. Có nhiểu ống khí. 
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9. Sự thông khí ở phổi của lưỡng cư nhờ 

A. các cơ hô hấp làm thay đổi thể tích của khoang bụng hoặc lồng ngực. 
B. sự nâng lên và hạ xuống của thềm miệng. 

c. sự vận động của các chi. 

D. sự vận động của toàn bộ hệ cơ. 

10. Khi cá thở ra, diễn hiến nào dưới đây đúng ? 

A. Thể tích khoang miệng tăng, áp suất trong khoang miệng tăng, 
nưóe từ khoang miệng đi qua mang. 

B. Thể tích khoang miệng tăng, áp suất trong khoang miệng giảm, 
nước từ khoang miệng đi qua mang ? 

c. Thể tích khoang miệng giảm, áp suất trong khoang miệng giảm, 
nước từ khoang miệng đi qua mang. 

D. Thể tích khoang miệng giảm, áp suất trong khoang miộng tăng, 
nước từ khoang miệng đi qua mang. 

11. Khi cá thở vào, diễn biến nào dưới đây đúng ? 

A. Thể tích khoang miệng tăng lên, áp suất trong khoang miộng tăng, 
nước tràn qua miệng vào khoang miệng. 

B. Thể tích khoang miệng tăng lên, áp suất trong khoang miệng giảm, 
nước tràn qua miệng vào khoang miệng. 

c. Thể tích khoang miệng giảm, áp suất trong khoang miệng giảm, 
nước tràn qua miệng vào khoang miệng. 

D. Thể tích khoang miệng giảm, áp suất trong khoang miệng tăng, 
nước tràn qua miệng vào khoang miệng. 

12. Cơ quan hô hấp của nhóm động vật nào trao đổi khí hiệu quả nhất ? 

A. Da của giun đất. B. Phổi và da của ếch nhái. 
c. Phổi của bò sát. D. Phổi của chim. 

13. Vì sao cá xương có thể lấy được hơn 80% lượng 02 của nước khi đi 
qua mang ? 

A. Vì dòng nước chảy một chiều qua mang và dòng máu chảy trong 
mao mạch xuyên ngang với dòng nước. 

B. Vì dòng nước chảy một chiều qua mang và dòng máu chảy trong 
mao mạch song song với dòng nước. 

c. Vì dòng nước chảy một chiều qua mang và dòng máu chảy trong 
mao mạch song song và ngược chiều vói dòng nưác. 

D. Vì dòng nưóe chảy một chiều qua mang và dòng máu chảy trong 
mao mạch song song và cùng chiều với dòng nước. 

14. Các loài thân mềm và chân khớp sống trong nước có hình th ức hô hấp nào? 

A. Hô hấp bằng mang. 
B. Hô hấp bằng phổi. 

c. Hô hấp qua bể mặt cơ thể. 

D. Hô hấp bằng hệ thống ống khí. 
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15. Vì sao ỏ cá nước chảy từ miệng qua mang theo một chiêu ? 

A. Vì quá trình thở ra và vào diễn ra đều đặn. 

B. Vì cửa miệng, thềm miệng và nắp mang hoạt động nhịp nhàng. 
c. Vì cá bơi ngược dòng nước. 
D. Vì nắp mang chỉ mở một chiều. 

16. Vì sao nồng độ 02 thở ra thấp hơn so với hít vào phổi ? 

A. Vì một lượng 02 đã ôxi hoá các chất trong cơ thể. 
B. Vì một lượng 02 đã khuếch tán vào máu trước khi đi ra khỏi phổi. 
c. Vì một lượng 02 còn lưu giữ trong phế quản. 

D. Vì một lượng 02 còn lưu giữ trong phế nang. 

17 Vì sao nồng độ co2 thỏ ra cao hơn so với hít vào phổi ? 

A. Vì một lượng C02 được thải ra trong hô hấp tế bào của phổi. 
B. Vì một lượng C02 còn lưu giữ trong phế nang. 

c. Vì một lượng C02 đã khuếch tán từ mao mạch phổi vào phế nang 
trước khi đi ra khỏi phổi. 

D Vi một lượng C02 đươe dồn về phổi từ các cơ quan khác trong cơ thể. 

18. Vì sao cá lên cạn sẽ bị chết sau thời gian ngắn ? 

A. Vi do diện tích trao đổi khí còn rất nhỏ và mang bị khô nên cá 
không hô hấp được. 

B. Vi độ ẩm trên cạn thấp. 

c. VI nhiệt độ ở trên cạn cao. 

D. Vi không hấp thu được 02 của không khí. 

19. Phân áp 02 và co2 trong té'bào so với ở ngoài cơ thể như thê nào ? 

A. Phân áp 02 và C02 trong tế bào thấp hơn ở ngoài cơ thể. 

B. Phân áp 02 và C02 trong tế bào cao hơn ở ngoài cơ thể. 

c. Trong tế bào, phân áp 02 thấp còn C02 cao so với ở ngoài cơ thể. 

D. Trong tế bào, phân áp 02 cao còn C02 thấp so với ở ngoài cơ thể. 

20. Hô hấp là 

A. tập hợp những quá trình, trong đó cơ thể lấy 02 từ môi trường ngoài 

vào để ôxi họá các chất trong tế bào và giải phóng năng lượng cho 

các hoạt động sống, đồng thời thải C02 ra bên ngoài. 
B. tập hợp những quá trình, trong đó cơ thể lấy C02 từ môi trường 

ngoài vào để ôxi hoá các chất trong tế bào và giải phóng năng 

lượng cho các hoạt động sống, đồng thời thải 02 ra bên ngoài. 

c. tập hợp những quá trình, trong đó cơ thể lấy 02 từ môi trường ngoài 

vào để ôxi hoá các chất trong tế bào và tích luỹ năng lượng cho các 

hoạt động sống, đồng thời thải C02 ra bên ngoài. 

D. tập hợp những quá trình, trong đó cơ thể lấy 02 từ môi trường ngoài 

vào để khử các chất trong tế bào và giải phóng năng lượng cho các 

hoạt động sống, đồng thời thải C02 ra bên ngoài. 
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21. Côn trùng có hình thức hô hấp nào ? 

A. Hô hấp bằng hệ thống ống khí. 
B. Hô hấp bằng mang, 

c. Hô hấp bằng phổi. 

D. Hô hấp qua bề mặt cơ thể. 

22. Y nào dưới đây không đúng với đặc điểm của da giun đất thích ủng 

với sự trao đổi khí ? 

A. Dưới da có nhiều mao mạch và có sắc tố hô hấp. 
B. Tỉ lệ giữa thể tỉch cơ thể và diện tích bề mặt cơ thể khá lớn. 

c. Da luôn ẩm giúp các khí dễ dàng khuếch tán qua. 

D. Tỉ lệ giữa diện tích bề mặt cơ thể và thể tích cơ thể (S/V) khá lớn. 

23. Sự thông khí ở phổi của bò sát, chim và thú chủ yếu nhờ 
A. sự vận động của toàn bộ hệ cơ. 

B. sự nâng lên và hạ xuống của thềm miệng, 

c. sự vận động của các chi. 

D. các cơ hô hấp làm thay đổi thể tích của khoang bụng hoặc lồng ngực. 

24. Hô hấp ngoài là 

A. quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường sống thông quá bề 
mặt trao đổi khí chỉ ở phổi. 

B. quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường sống thông quá bể 
mặt trao đổi khí ở bề mặt toàn cơ thể. 

c. quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường sống thông quá bề 
mặt trao đổi khí chỉ ở mang. 

D. quá trình trao đỏi khí giữa cơ thể với môi trường sống thông quá bể 
mặt trao đổi khí ở các cơ quan hô hấp như phổỉ, da, mang.. 

25. Khi cá thở ra, diễn biến nào dưới đây đúng ? 

A. Cửa miệng đóng, thềm miệng nâng lên, nắp mang mờ. 

B. Cửa miệng đóng, thềm miệng nâng lên, nắp mang đóng, 

c. Cửa miệng đóng, thềm miệng hạ xuống, nắp mang mở. 

D. Cửa miộng đóng, thềm miệng hạ xuống, nắp mang đóng. 

26. Ý nào dưới đáy không đúng với hiệu quả trao đổi. khi ừ dộng vật ? 

A. Có sự lưu thông khí tạo ra sự cân bằng về nồng độ khí 02 và C02 để 
các khí đó dễ dàng khuếch tán qua bể mặt trao đổi khí. 

B. Có sự lưu thông khí tạo ra sự chênh lệch vể nồng độ khí 02 và C02 

để các khí đó dễ dàng khuếch tán qua bề mặt trao đổi khí. 

c. Bề mặt trao đổi khí mỏng và ẩm ướt giúp 02 và C02 dễ dàng 

khuếch tán qua. 

D. Bề mặt trao đổi khí rộng và có nhiều mao mạch và máu có sắc tô' hô 

hấp. 
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27. Động vật đơn hào hoặc đu bàơ có tổ chức thấp {ruột khoang, giun tròn, 
giun dẹp) có hình thức hô hấp nào ? 

A. Hô hấp bằng mang. 
B. Hô hấp qua bề mặt cơ thể. 
c. Hô hấp bằng hệ thống ống khí. 
D. Hô hấp bằng phổi. 

28. Vì sao phổi của thú có hiệu quả trao đổi khí tíu thê hơn ở phổi của hò 
sút, lưỡng cư ? 

A. Vì phổi thú có cấu trúc phức tạp hơn. 
B. Vì phổi thú có kích thước lớn hơn. 
c. Vì phổi thú có khối lượng lớn hơn. 
D. Vì phổi thú có nhiều phế nang, diện tích bề mặt trao đổi khí lớn. 

29. Vì sao lưỡng cư sống được ở nước và cạn ? 

A. Vì nguồn thức ăn ở hai môi trường nên phong phú. 
B. Vì chi ếch có màng vừa bơi vừa nhảy được trên cạn. 
c. Vì da luôn cần ẩm uớt. 
D. Vì hô hấp bằng da và bằng phổi. 

Phiếu trả lời 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

u 22 23 24 25 26 27 28 29 

III. VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG cơ THỂ 

1. vận chuyển các chất trong cây 

1. Dịch mạch gỗ gồm chủ yếu là 

A. nước, các ion khoáng. 
B. nước, các ion khoáng, các chất hữu cơ. 
c. nước, các chất hữu cơ. 
D. các chất hữu cơ nước. 

2. pH của mạch rây là 

A. 6,0 - 6,5. B. 9,0 - 9,5. 
c. 7,0 - 7,5. D. 8,0 - 8,5. 
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3. Dòng mạch rây là dòng 

A. vận chuyển các chất hữu cơ từ các tế bào quang hợp trong phiến lá 
vào cuống lá rồi đến nơi cần sử dụng. 

B. vận chuyển các chất hữu cơ từ phiến lá vào cuống lá rồi đến nơi cần 
sử dụng. 

c. vận chuyển ion khoáng vào các tế bào quang hợp trong phiến lá vào 
cuống lá rồi đến nơi cần sử dụng. 

D. vận chuyển nước vào các tế bào quang hợp trong phiến lá vào 
cuống lá rồi đến nơi cần sử dụng. 

4. Dòng mạch gỗ là dòng 

A. vận chuyển các chất hữu cơ trong mạch gỗ ở thân để lan tỏa đến lá 
và những phần khác của cây. 

B. chỉ vận chuyển các ion khoáng từ đất vào đến mạch gỗ của rễ rồi 
tiếp tục dâng lên theo mạch gỗ trong thân để lan tỏa đến lá và 
những phần khác của cây. 

c. vân chuyển nước và các ion khoáng từ đất vào đến mạch gỗ của rễ 
rồi tiếp tục dâng lên theo mạch gỗ trong thân để lan tỏa đến lá và 
những phần khác của cây. 

]j. chỉ vặn chuyển nước từ đất vào đến mạch gỗ của rễ rồi tiếp tục 
dâng lên theo mạch gỗ trong thân để lan tỏa đến lá và những phần 

khác của cây. 

5. Dịch mạch rây gồm chủ yếu là 

A. nước, ion khoáng, vitamin, hoocmôn. 
B. saccarôzơ, axit amin, nước, ion khoáng, 
c. saccarôzơ, axit nuclêic, vitamin, hoocmôn. 
D. saccarôzơ, axit amin, vitamin, hoocmôn. 

6. Nước được vận chuyển ỏ thân chủ yếu 

A. từ mạch rây sang mạch gỗ. 
B. qua mạch rây theo chiều từ trên xuống, 

c. từ mạch gỗ sang mạch rây. 
D. qua mạch gỗ. 

7. Nơi cuối cùng nước và chất khoáng hoù tan phải đi qua trước khi vào 
mạch gổ của rễ lủ 

A. tế bào biểu bì. B. tế bào nội bì. 
c. tế bao nhu mô vỏ. D. tế bào lông hút. 

8. Ion có tác động đến độ pH của dịch mạch rây là 

A. ion natri. B. ion canxi. 
c. ion kali. D. ion sắt. 

9. Lực đóng vai trò chính cho quá trình vận chuyển nước ở thun là 

A. lực liên kết giữa các phân tử nước. 
B. lực hút của lá (do quá trình thoát hơi nước). 
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c. lực đẩy của rể (do quá trình hấp thụ nước). 
D. lực bám giữa các phân tử nước với thành mạch dẫn. 

10. Dòng mạch rây di chuyển 

A. không cần sự chênh lộch áp suất thẩm thấu giữa cơ quan nguồn và 
cơ quan chứa. 

B. cần tiêu tốn nhiều nãng lượng. 
c. từ nơi có áp suất thẩm thấu cao đến nơi có áp suất thẩm thấu thấp. 
D. từ nơi có áp suất thẩm thấu thấp đến nơi có áp suất thẩm thấu cao. 

11. Cứ hấp thụ 1000 gam thì cây chỉ giữ lại trong cơ thể 
A. 60 gam nước. B. 90 gam nước, 
c. 10 gam nước. D. 30 gam nước. 

Phiếu trả lời 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 

2. Tuần hoàn máu 

1. Cơ tim hoạt động theo quy luật "tất củ hoặc không có gì" nghĩa là 

A. Khi kích thích ở cường độ dưới ngưỡng, cơ tim co bóp nhẹ, nhưng 
khi kích thích với cường độ tới ngưỡng, cơ tim co tối đa. 

B. Khi kích thích ở cường độ dưới ngưỡng, cơ tim hoàn toàn không co 
bóp nhưng khi kích thích với cường độ tới ngưỡng, cơ tim co tối đa. 

c. Khi kích thích ở cường độ dưới ngưỡng, cơ tim hoàn toàn không co 
bóp nhưng khi kích thích với cường độ tới ngưỡng, cơ tim co bóp 
bình thường. 

D. Khi kích thích ở cường độ dưới ngưỡng, cơ tim hoàn toàn không co 
bóp nhưng khi kích thích với cường độ trên ngưỡng, cơ tim không 
co bóp. 

2. Vì sao hệ tuần hoàn của Thân mém và Chân khớp được gọi là hệ tuần 
hoàn hở ? 

A. Vì tốc độ máu chảy chậm. 
B. Vì máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp. 
c. Vì giữa mạch đi từ tim (động mạch) và các mạch đến tim (tĩnh 

mạch) không có mạch nối. 
D. Vì còn tạo hỗn hợp dịch mô - máu. 

3*. Ý nào không phải là lù đặc tính của huyết áp ? 

A. Huyết áp cực đại ứng với lúc tim co, huyết áp cực tiểu ứng với lúc 

tim dãn. 
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B. Tim đập nhanh và mạnh làm tăng huyết áp ; tim đập chậm, yíu lồm 
huyết áp hạ. 

c. Càng xa tim, huyết áp càng giảm. 
D. Sự tăng dần huyết áp là do sự ma sát của máu với thành nạch và. 

giữa các phần tử máu với nhau khi vận chuyển. 

4. Diễn biển của hệ tuần hoàn hở diễn ra theo trật tự nào ? 

A. Tim —» Động mach -» Khoang máu -» Hỗn hợp dịch mô - náui —» 

Trao đổi chất với tế bào —> Tĩnh mạch —> Tim. 

B. Tim —> Động mach —» Khoang máu —» Trao đổi chất với tế lào> —> 

Hỗn hợp dịch mô - máu -» Tĩnh mạch -» Tim. 

c. Tim —» Động mach -» Hỗn hợp dịch mô - máu -» Khoang nátìi —» 

Trao đổi chất với tế bào -> Tĩnh mạch —> Tim. 

D. Tim -> Động mach -» Trao đổi chất với tế bào —» Hỗn hợp (ịcỉh mô 

- máu —> Khoang máu —» Tĩnh mạch —> Tim. 

5. DiềW /j/ên của hệ tuần hoàn 'nhỏ diễn ra theo thứ tự nào ? 

A. Tim —> động mach phổi giàu CO: -» Mao mạch phổi —> tũh ìmạch 

phổi ít 02 —>■ Tim. 

B. Tim —> động mach phổi giàu 0, -> Mao mạch phổi —> tĩth imạch 

phổi giàu C02 -> Tim. 

c. Tim —> động mach phổi ít C02 -> Mao mạch phổi -» tĩiti mạch 

phổi giàu 02 -> Tim. 

D. Tim —» động mach phổi giàu C02 -> Mao mạch phổi -» tĩih mạch 

phổi giàu 02 -» Tim. 
6. Hệ tuần hoàn kín lủ hệ tuần hoàn có 

A. máu chảy trong động mạch với áp lực cao hoặc trung bình. 
B. máu lưu thởng liên tục trong mạch kín (từ tim qua động mẹh., mao 

mạch, tĩnh mạch và về tim). 
c. tốc độ máu chảy nhanh, máu đi được xa. 

D. máu đến các cơ quan nhanh nên đáp ứng được nhu cầu tra( đ<ổi khí 
và trao đổi chất. 

7. Hệ tuân hoàn kín có ở những động vật nào ? 
A. Chỉ có ở đồng vật có xtrơng sống. 
B. Mực Ống, bạch tuộc, giun đốt, chân đầu và dộng vật có xươig sống. 
c. Chỉ có ở đa sô' động vật thân mềm và chân khớp. 
D. Chỉ có ở mực ống, bạch tuộc, giun đốt và chân đầu. 

8*. Mỗi chu kì hoạt dộng của tim diễn ra theo trật tự nào ? 

A. Pha dãn chung -» Pha co tâm thất -> Pha co tâm nhĩ . 

B. Pha co tâm thất -» Pha co tâm nhĩ -> Pha dãn chung. 

c. Pha co tâm nhĩ -> Pha co tâm thất -» Pha dãn chung. 

D. Pha dãn chung -> Pha co tâm nhĩ -> Pha co tâm thất. 
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9*. Vì sao ở mao mạch máu chảy chậm hơn â động mạch ? 

A. Vì mao mạch thường ở xa tim. 
B. Vì áp lực co bóp của tim giảm. 
c. Vì tổng tiết diện của mao mạch lớn. 
D. Vì số lượng mao mạch lớn hơn. 

10. Động mạch là 

A. những mạch máu xuất phát từ tim có chức năng đưa máu từ tim đến 
các cơ quan và thu hồi các sản phẩm bài tiết của các cơ quan. 

B. những mạch máu chảy về tim có chức năng đưa máu từ tim đến các 
cơ quan và tham gia điểu hoà lượng máu đến các cơ quan. 

c. những mạch máu xuất phát từ tim có chức năng đưa máu từ tim đến 
các cơ quan và tham gia điều hoà lượng máu đến các cơ quan. 

D. những mạch máu xuất phát từ tim có chức năng đưa máu từ tim đến 
các cơ quan và không tham gia điều hoà lượng máu đến cảc cơ quan. 

11*. Nhịp tim trung bình là 

A. 85 lần/ phút ở người trưởng thành, 120 - 140 nhịp/ phút ở trẻ sơ sinh. 

B. 75 lán/ phút ở người trưởng thành, 100-120 nhịp/ phút ở trẻ sơ sinh. 

c. 65 lần/ phút ở người trưởng thành, 120-140 nhịp/ phút ở trẻ sơ sinh. 

D. 75 lần/ phút ở người trưởng thành, 120 - 140 nhịp/ phút ờ trẻ sơ sinh. 

12* Hệ dẫn truyền tim hoạt động theo trật tự nào ? 

A. Nút xoang nhĩ -> hai tâm nhĩ và nút nhĩ thất -» bó His -» mạng 

Puôc-kin —> các tâm nhĩ, tâm thất co. 

B. Nút nhĩ thất -> hai tâm nhĩ và nút xoang nhĩ -> bó His -» mạng 

Puôc-kin —» các tâm nhĩ, tâm thất co. 

c. Nút xoang nhĩ —> hai tâm nhĩ và nút nhĩ thất -» mạng Puôc-kin —» 

bó His -> các tâm nhĩ, tâm thất co. 

D. Nút xoang nhĩ -» hai tâm nhĩ -» nút nhĩ thất -> bó His -> mạng 

Puôc-kin -> các tâm nhĩ, tâm thất co. 

13. Vì sao ở lưỡng cư và bò sát (trừ cá sấu) có sự pha máu ? 

A. Vì không có vách ngăn giữa tâm nhĩ và tâm thất. 
B. Vì chúng là động vật biến nhiệt. 
c. Vì tim chỉ có 2 ngăn. 
D. Vì tim chỉ có 3 ngăn hay 4 ngăn nhưng vách ngăn ở tâm thất không 

hoàn toàn. 

14. Ỷ nào không phải là ưu điểm của tuần hoàn kín so với tuần hoàn hở ? 

A. Máu chảy trong động mạch với áp lực cao hoặc trung bình. 
B. Máu đến các cơ quan nhanh nên đáp ứng được nhu cầu trao đổi khí 

và trao đổi chất. 
c. Tốc độ máu chảy nhanh, máu đi được xa. 
D. Tim hoạt động ít tiêu tốn năng lượng. 
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15. Sự phân phối máu của hệ tuần hoàn kín trong cơ thể như thế nào ? 

A. Máu được điều hoà và phân phối nhanh đến các cơ quan. 
B. Máu được điều hoà và phân phối chậm đến các cơ quan. 
c. Máu không được điều hoà và được phân phối nhanh đến các cơ quan. 
D. Máu không được điều hoà và được phân phối chậm đến các cơ quan. 

16*. Tim chịu sự điều khiển của trung ương giao cảm và đối giao cảm như 
thế nào? 

A. Dây giao cảm có tác dụng làm tăng nhịp và sức co tim. Dây đối 

giao cảm làm giảm nhịp và sức co tim. 

B. Dây giao cảm có tác dụng làm giảm nhịp và sức co tim. Dây đối 

giao cảm làm tăng nhịp và sức co tim. 

c. Dây giao cảm có tác dụng làm tăng nhịp và giảm sức co tim. Dây 
đối giao cảm làm giảm nhịp và tăng co tim. 

D. Dây giao cảm có tác dụng làm giảm nhịp và tăng sức co tim. Dây 
đối giao cảm làm tăng nhịp và giảm sức co tim. 

17*. Chứng huyết áp cao biểu hiện khi 

A. huyết áp cực đại lớn quá lóOmmHg và kéo dài. 

B. huyết áp cực đại lớn quá 130mmHg và kéo dài. 

c. huyết áp cực đại lớn quá 150mmHg và kéo dài. 

D. huyết áp cực đại lớn quá 140mmHg và kéo dài. 

18. Hệ tuần hoàn hà có ở những động vật nào ? 

A. Động vật đơn bào. 

B. Đa số động vật thân mềm và chân khớp, 

c. Động vật đa bào có cơ thể nhỏ và dẹp. 
D. Các loài cá sụn và cá xương. 

19. Máu chảy trong hệ tuần hoàn kín như thế nào? 
A. Máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp, tốc độ máu chảy nhanh. 
B. Máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp, tốc độ máu chảy chậm, 
c. Máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao hoặc trung bình, tốc độ 

máu chảy nhanh. 

D. Máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao, tốc độ máu chảy chậm. 
20. Hệ tuần hoàn kép có ỏ những động vật nào ? 

A. Chỉ có ở mực Ống, bạch tuộc, giun đốt, chân đầu và cá. 
B. Chỉ có ở mực ống, bạch tuộc, giun đốt và chân đầu. 
c. Chỉ có ở cá, lưỡng cư và bò sát. 
D. Chỉ có ờ lưỡng cư, bò sát, chim, thú. 

21. Mao mạch là 

A. những mạch máu nối liên động mạch và tĩnh mạch, đồng thời la nơi 
tiến hành trao đổi chất giữa máu với tế bào. 

B. những điểm ranh giới phân biệt đông mạch và tĩnh mạch, đồng thời 

là nơi tiến hành trao đổi chất giữa máu với tế bào. 
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c. những mạch máu rất nhỏ nối liền động mạch và tĩnh mạch, đén". 
thời là nơi tiến hành trao đổi chất giữa máu với tế bào. 

I). những mạch máu rất nhỏ nối liền động mạch và tĩnh mạch, đồng 
thời là nơi thu hồi sản phẩm trao đổi chất giữa máu với tế bào. 

22 Máu chảy trong hệ tuần hoàn hớ như thê nào? 

A. Máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp, tốc độ máu chảy chậm. 
B. Máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp, tốc độ máu chảy nhanh. 
('. Máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao, tóc độ máu chảy chậm. 

D. Máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao, tốc độ máu chảy cao. 

23 Máu trao đổi chất với tế bào ở đâu ? 

A. Qua thành động mạch và mao mạch. 

B. Qua thành tĩnh mạch và mao mạch. 

c. Qua thành động mạch và tĩnh mạch. 

D. Qua thành mao mạch. 

24. Tĩnh mạch là 

A. những mạch máu từ mao mạch về tim và có chức năng thu máu từ 
mao mạch và đưa về tim. 

B. những mạch máu từ động mạch về tim và có chức năng thu máu từ 
mao mạch và đưa về tim. 

c. những mạch máu từ mao mạch về tim và có chức năng thu máu từ 
động mạch và đưa về tim. 

D. những mạch máu từ mao mạch về tim và có chức năng thu chất 

dinh dưỡng từ mao mạch và đưa về tim. 

25*- Chtttìg huyết úp thấp biểu hiện khi 

A. huyết áp cực đại thường xuống dưới 70mmHg. 

B. huyết áp cực đại thường xuống dưới 90mmHg. 

c huyết áp cực đại thường xuống dưới óOmmHg. 

D. huyết áp cực đại thường xuống dưới 80mmHg. 

26*. Ở người, thời gian mỗi chu kì hoạt động cùa tim trung bình lù 

A. 0,10 giây, trong đó tâm nhĩ co 0,2 giây, tâm thất co 0,3 giây, thời 

gian dãn chung là 0,5 giây. 

B. 0,8 giây, trong đó tâm nhĩ co 0,1 giây, tâm thất co 0,3 giây, thời 

gian dãn chung là 0,4 giây. 

c. 0,12 giây, trong đó tâm nhĩ co 0,2 giây, tâm thất co 0,4 giây, thời 
gian dãn chung là 0,6 giây. 

D. 0,6 giây, trong đó tâm nhĩ co 0,1 giây, tâm thất co 0,2 giây, thời 
gian dãn chung là 0,3 giây. 

27. Huyết úp là 

A. lực co bóp của tâm thất tống máu vào mạch tạo nên huyết áp của mạch. 
B. lực co bóp của tâm nhĩ tống máu vào mạch tạo nên huyết áp của mạch. 
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c. áp lực co bóp của tim tống máu vào mạch tạo nên huyết áp của rruạch. 
D. lực co bóp của tim nhận máu từ tĩnh mạch tạo nên huyết áp cua mạch. 

28. Hệ tuần hoàn kín đơn có ở những dộng vật nùo ? 

A. Chỉ có ở mực ống, bạch tuộc, giun đốt và chân đầu. 
B. Chỉ có ở mực ống, bạch tuộc, giun đốt, chan đầu và cá. 
c. Chỉ có ở cá và lưỡng cư. 
D. Chỉ có ở cá, lưỡng cư và bò sát. 

29. Diễn hiến cùa hệ tuần hoàn kín diễn ra theo trật tự nào ? 

A. Tim —» Tĩnh mạch -> Mao mạch -» Động mạch -» Tim 

B. Tim -» Mao mạch —» Động mạch -» Tĩnh mạch -» Tim 

c. Tim -> Động mạch -» Mao mạch —> Tĩnh mạch —> Tim 

D. Tim -» Động mạch -» Tĩnh mạch -» Mao mạch -» Tim 

30. Diễn biến của hệ tuần hoàn nhỏ diễn ra theo thứ tự nào ? 

A. Tim —> động mạch giàu C02 —> Mao mạch -» tinh mạch giàu 02 —» 
Tim. 

B. Tim -» động mạch ít 02 -> Mao mạch -> tĩnh mạch giàu co Tim. 

c. Tim —> động mạch giàu 02 —> Mao mạch —> tĩnh mạch giàu Ơ02 —> 

Tim. 

D. Tim —> động mạch giàu 02 —» Mao mạch -» tĩnh mạch ít co —» Tim. 

3/*. y /íí/o không phải là sự sai khác vê hoạt dộng của cơ tim so với Ihoạt 

động của cơ vân ? 

A. Hoạt động tự động. 

B. Hoạt động cần nàng lượng, 
c. Hoạt động theo chu kì. 
D. Hoạt động theo quy luật "tất cả hoặc không có gì". 

32. Diễn hiến của hệ tuần hoàn dơn ở cá diễn ru tlìeo trật tự nào ? 

A. Tâm thất -* Động mạch mang -» Mao mạch mang -» Động mạch 

lưng -» Mao mạch các cơ quan -» Tĩnh mạch -> Tam nhĩ. 

B. Tâm thất Động mạch lưng -> Mao mạch mang Động mạch 

mang —> Mao mạch các cơ quan -> Tĩnh mạch -> Tâm nhì. 

c. Tâm nhĩ —> Động mạch mang -> Mao mạch mang -> Động mạch 

lưng —> Mao mạch các cơ quan -> Tĩnh mạch -» Tâm thất. 

D. Tâm thất —> Động mạch mang -» Mao mạch các cơ quan Động 

mạch lưng —> Mao mạch mang -» Tĩnh mạch —> Tam nhĩ. 

33*. ơ sâu bọ, hệ tuần hoàn hở chỉ thực hiện chức năng nào? 

A. Vận chuyên dinh dưỡng. 
B. Vận chuyển các sản phẩm bài tiết. 
c. Tham gia vào quá trình vân chuyển khí trong hô hấp. 
D. Vân chuyển dinh dưỡng và các sản phẩm bài tiết. 
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34*. Máu vận chuyển trong hệ mạch nhờ 
A. năng lượng co tim. B. co bóp của mạch. 
c. sự va đáy của các tế bào máu. D. dòng máu chảy liên tục. 

31''*. Vì sao ở người giù, khi huyết áp cao dễ bị xuất huyết não ? 

A. Vì mạch bị xơ cứng nên không co bóp được, đặc biệt các mạch ở 
não, khi huyết áp cao dễ làm vỡ mạch. 

B. Vì mạch bị xơ cứng, tính đàn hồi kém, đặc biệt các mạch ở não, khi 
huyết áp cao dễ làm vỡ mạch. 

c. Vì mạch bị xơ cứng, máu bị ứ đọng, đặc biệt các mạch ở não, khi 
huyết áp cao dễ làm vỡ mạch. 

D. Vì thành mạch bị dày lên, tính đàn hồi kém, đặc biệt các mạch ở 
não, khi huyết áp cao dễ làm vỡ mạch. 

36. Y nào không phải lủ ưu điểm của tuần hoàn kép so với tuần hoàn đơn ? 

A. Máu giàu 02 được tim bơm đi tạo áp lực đẩy máu đi rất lớn. 
B. Tốc độ máu chảy nhanh hơn, máu đi được xa hơn. 
c. Máu đến các cơ quan nhanh nên làm tăng hiệu quả trao đổi khí và 

trao dổi chất. 
D. Tim hoạt động ít tiêu tốn năng lượng hơn. 

Phiếu trả lời 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 

IV. QUANG HỢP Ở THỰC VẬT 

1. Chu trình Canvin diễn ra thuận lợi trong những điểu kiện nào? 

A. Cường độ ánh sáng, nhiệt độ, 02 cao. 

B. Cường độ ánh sáng, nhiệt độ, nồng độ C02, 02 thấp. 

c. Cường độ ánh sáng, nhiệt độ, 02 bình thường, nồng độ C02 cao. 

D. Cường độ ánh sáng, nhiệt độ, nồng độ C02,02 bình thường. 

2. Nhóm thực vật CAM được phân bô như thê nào ? 

A. Sống ờ vùng nhiệt đới. 
B. Sống ờ vùng sa mạc 

35 



c. Phân bô' rộng rãi trên thế giới, chủ yếu ở vùng ôn đới và á nhiệt đớì. 
D. Chỉ sống ở vùng ôn đới và á nhiệt đới. 

3. Khái niệm quang hợp nào dưới đây là đúng ? 

A. Quang hợp là quá trình thực vật có hoa sử dụng năng lượng ánh 
sáng để tổng hợp chất hữu cơ (dường glucôzơ) từ các chất vô cơ 

(C02 và H20). 

B. Quang hợp là quá trình thực vật sử dụng năng lượng ánh sáng để 
tổng hợp chất hữu cơ (đường glucôzơ) từ các chất vô cơ (chất 

khoáng và H20). 

c. Quang hợp là quá trình thực vật sử dụng năng lượng ánh sáng để tổng 

hợp chất hữu cơ (đường glucôzơ) từ các chất vô cơ (C02 và H20). 

D. Quang hợp là quá trình thực vật sử dụng năng lượng ánh sáng để lổng 

hợp chất hữu cơ (đường galactôzơ) từ các chất vô cơ (C02 và H20). 

4*. Vê bản chất, phu súng của quá trình quahg hợp là 

A. pha ôxi hoá nước để sử dụng H+ và điện tử cho việc hình thành 

ADP và NADPH, đồng thời giải phóng 02 vào khí quyển. 

B. pha ôxi hoá nước để sử dụng H+, C02 và điện tử cho việc hình thành 

ATP và NADPH, đồng thời giải phóng 02 vào khí quyển. 

C: pha khử nước để sử dụng H+ và điện tử cho việc hình thành ATP và 

NADPH, đồng thời giải phóng 02 vào khí quyển. 

D. pha ôxi hoá nước để sử dụng H+ và điện tử cho việc hình thành ATP 

và NADPH, đồng thời giải phóng 02 vào khí quyển. 

5. Ý nào dưới đây không đúng với ưu điểm của thực vật C4 so với thực vật c, ? 
A. Năng suất cao hơn. 
B. Thích nghi với những điểu kiện khí hậu bình thường. 

• c. Cường độ quang hợp cao hơn. 
D. Nhu cầu nước thấp hơn, thoát hơi nước ít hơn. 

6*. Nêu cùng một cường độ chiếu sảng thì 

A. ánh sáng đơn sắc màu đỏ sẽ có hiệu quả quang hợp kém hơn ánh 
sáng đơn sắc màu xanh tím. 

B. ánh sáng đơn sắc màu đỏ sẽ có hiệu quả quang hợp bằng ánh sáng 
đơn sắc màu xanh tím. 

c. ánh sáng đơn sắc màu đỏ sẽ có hiệu quả quang hợp lớn hơn ánh 
sáng đơn sắc màu xanh tím. 

D. ánh sáng đơn sắc màu đỏ sẽ có hiệu quả quang hợp nhỏ hơn ánh 
sáng đơn sắc màu xanh lam. 

7. Sàn phẩm quang hợp đầu tiên của chu trình C4 là 

A. ALPG (anđêhit photphoglixêric). 
B. APG (axit photphoglixêric). 
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c. một chất hữu cơ có 4 c trong phân tử (axit ôxalô axêtic-AOA). 
D. AM (axitmalic). 

8. Ynào dưới đây không đúng với chu trình Calvin ? 

A. Xảy ra vào ban đêm. B. Sản xuất ra C6H|206 (đường), 
c. Giải phóng ra C02. D. Cần ADP. 

9. Chất được tách ru kliỏi chu trình Canvin đê khởi đầu cho tổng hợp 

glucôzơ lủ 
A. ALPG (anđêhit photphoglixêric). 
B. APG (axit photphoglixêric). 
c. RiDP (ribulôzơ - 1,5 - điphôtphat). 
D. AM (axitmalic). 

10. Sản phẩm quang hợp đầu tiên của chu trình Canvin là 
A. ALPG (anđêhit photphoglixêric). 
B. APG (axit photphoglixêric). 
c. RiDP (ribulôzơ - 1,5 - điphôtphat). 
D. AM (axitmalic). 

1 ì. Điểm hão hoà co2 là thời điểm 

A. nồng độ C02 tối đa để cường độ quang hợp đạt mức trung bình. 

B. nồng độ C02 tối đa để cường độ quang hợp đạt tối thiểu, 

c. nồng độ C02 tối thiểu để cường độ quang hợp đạt cao nhất. 

D. nồng độ C02 tối đa để cường độ quang hợp đạt cao nhất. 

12■ Nồng độ CO2 trong không khí là hao nhiêu để thích hợp với quá trình 

quang hợp ? 

A. 0,01%. B. 0,02%. 
c. 0,03%. D. 0,04%. 

13. Quang hợp quyết định bao nhiêu phần trăm năng suất cây trồng ? 

A. Quang hợp quyết định 70-75% năng suất cây trồng. 

B. Quang hợp quyết định 80-85% năng suất cây trồng, 

c. Quang hợp quyết định 60-65% năng suất cây trồng. 

D. Quang hợp quyết định 90-95% năng suất cây trồng. 
14. Diểnt hão hoà ánh súng là 

\. cường độ ánh sáng tối đa để cường độ quang hợp đạt mức trung bình. 
B. cường độ ánh sáng tối đa để cường độ quang hợp đạt cực tiểu, 
c. cường độ ánh sáng tối đa để cường độ quang hợp đạt trên mức trung bình. 
D. cường độ ánh sáng để cường độ quang hợp đạt cực đại. 

75. Chu trình cô định C02 ở thực vật CAM diễn ra như thê nào ? 
Giai đoạn đầu cố định C02 diễn ra vào ban ngày, còn giai đoạn tái 
cố định C02 theo chu trình Canvin cũng diễn ra ban ngày. 

3. Giai đoạn đầu cố định C02 diễn ra vào ban đêm, còn giai đoạn tái 
cố định C02 theo chu trình Canvin cũng diễn ra vào ra ban đêm. 
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c. Giai đoạn đầu cố định C02 diễn ra vào ban đêm, còn giai đoạn tái 
cô' định C02 theo chu trình Canvin diễn ra ban ngày. 

D. Giai đoạn đầu cố định C02 diễn ra ban ngày, còn giai đoạn tái cố 
định C02 theo chu trình Canvin diễn ra vào ban đêm. 

16. Y nào dưới đây không đúng với sự giống nhau giữa thực vật CAM với 
thực vật C4 khi cố định C02? 
A. Sản phẩm quang hợp đầu tiên. 
B. Đểu diễn ra vào ban ngày. 
c. Tiến trình gồm 2 giai đoạn (2 chu trình). 
D. Chất nhận cơ2. 

17. Đặc điểm hoạt động của khí khổng ở thưc vật CAM là 
A. đóng vào ban ngày và mở ra ban đêm. 
B. đóng vào ban đêm và mở ra ban ngày. 
c. chỉ đọng vào giữa trưa. 
D. chỉ mở ra khi hoàng hôn. 

18. Sự trao đổi nước ở thực vật C4 khác với thực vật Cị như thế nào ? 
A. Nhu cầu nước thấp hơn, thoát hơi nước ít hơn. 
B. Nhu cầu nước thấp hơn, thoát hơi nước nhiều hơn. 
c. Nhu cầu nước cao hơn, thoát hơi nước cao hơn. 
D. Nhu cầu nước cao hơn, thoát hơi nước ít hơn. 

19. Điểm hù CO2 là thời điểm 

A. nồng độ C02 tối đa để cường độ quang hợp và cường độ hô hấp 

bằng nhau. 

B. nồng độ C02 tối thiểu để cường độ quang hợp lớn hơn cường đô hô hấp. 

c. nồng độ C02 tối thiểu để cường độ quang hợp thấp hơn cường độ 
hô hấp. 

D. nồng độ C02 tối thiểu để cường độ quang hợp và cường độ hô hấp 
bằng nhau. 

20. Năng suất sinh học là 

A. tổng lượng chất khô tích luỹ được mỗi phút trên 1 ha gieo trồng 
trong suốt thời giari sinh trường. 

B. tổng lượng chất khô tích luỹ được mỗi giờ trên 1 ha gieo trồng 
trong suốt thời gian sinh trưởng. 

c. tổng lượng chất khô tích luỹ được mỗi ngày trên 1 ha gieo trồng 
trong suốt thời gian sinh trưởng. 

D. tổng lượng chất khô tích luỹ được mỗi tháng trên 1 ha gieo trồng 
trong suốt thời gian sinh trưởng. 

21. Chu trình cố định co2 ở thực vật C4 diễn ra ở dâu ? 

A. Giai đoạn đầu cố định C02 diễn ra ở lục lạp trong tế bào mô giậu, 
còn giai đoạn tái cố định C02 theo chu trình Canvin diến ra ở lục 
lạp trong tế bào bó mạch. 
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8. Giai đoạn đầu cố định C02 và giai đoạn tái cố định C02 theo chu 
trình Canvín đều diền ra ở lục lạp trong tế bào mô giậu, 

c. Giai đoạn đầu cố định C02 và giai đoạn tái cố định co, theo chu 
trình Canvin đéu diền ra ở lục lạp trong tế bào bó mạch. 

D. Giai đoạn đầu cố định C02 diễn ra ở lục iạp trong tế bào bó mạch, 
còn giai đoạn tái cố định C02 theo chu trình Canvin diên ra ở lục 
lạp trong tê bào mô giậu. 

22. Chu trình Canvin diễn ru ở pha tôi trong quang hợp ở nhón hay các 
nhóm thực vật nào ? 

A. Chỉ ở nhóm thưc vật CAM. 

B. Ỏ nhóm thưc vật C4 và CAM. 

C. Ở cả 3 nhóm thưc vật Cj, C4 và CAM. 
D. Chỉ ở nhóm thưc vật Cj. 

23. Các tia sáng đỏ xúc tiến quá trình 

A. tổng hợp ADN. B. tổng hợp prôtêin. 
c. tổng hợp lipit. D. tổng hợp cacbohiđrat. 

24. Vai trò nào dưới đây không phải của quang hợp? 

A. Tích luỹ năng lượng. B. Cân bằng nhiệt độ của môi trường, 
c. Tạo chất hữu cơ. D. Điều hoà không khí. 

25. Nhóm thực vật C4 được phân hô như thế nào? 

A. Phân bố rộng rãi trên thế giới, chủ yếu ở vùng ôn đới và á nhiệt đới. 
B. Chỉ sống ở vùng ôn đới và á nhiệt đới. 
c. Sống ở vùng nhiệt đới. 
D. Sống ở vùng sa mạc 

26. Sự hoạt dộng của khí khổng ở ihưc vật CAM có tác dụng chủ yếu là 

A. tâng cường khả năng quang hợp. 
B. hạn chế sự mất nước. 
c. tàng cường sự hâp thụ nước của rễ. 

D. tăng cường lượng cơ2 vào lá. 

27. Mối quan hệ giữa cường độ ánh sáng và nồng độ C02 có ảnh hưởng 

đến quang hợp như thế nào ? 

A. Trong điều kiên cường độ ánh sáng cao, tăng nồng độ C02 thuận lợi 

cho quang hợp. 
B. Trong điều kiện cường độ ánh sáng thấp, tăng nồng độ C02 thuận 

lợi cho quang hợp. 
c. Trong điều kiện cường độ ánh sáng cao, giảm nồng độ C02 thuận 

lợi cho quang hợp. 
D. Trong điều kiện cường độ ánh sáng thấp, giảm nồng độ C02 không 

thuận lợi cho quang hợp. 
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28. Nhóm thực vật c Ị được phàn hố như thế nào ? 

A. Phân bô' rộng rãi trên thế giới, chủ yếu ở vùng ôn đới và á nhiệt đới. 
B. Sống ở vùng sa mạc 
c. Sống ở vùng nhiệt đới. 
D. Chỉ sống ở vùng ôn đới và á nhiệt đới. 

29. Phu tối trong quang hợp của nhóm hay các nhóm thực vật nào chỉ 
diễn ra trong chu trình Canvin ? 

A. Nhóm thưc vật cv B. Nhóm thưc vật CAM. 
c. Nhóm thưc vật C4 và CAM. D. Nhóm thưc vật C4. 

3Ọ. Điểm hù ánh sáng là 

A. cường độ ánh sáng mà tại đó cường độ quang hợp lớn hơn cường độ 
hô hấp. 

B. cường độ ánh sáng mà tại đó cường độ quang hợp và hô hấp bằng nhau, 
c. cường độ ánh sáng mà tại đó cường độ quang hợp nhỏ hơn cường 

độ hô hấp. 
D. cường độ ánh sáng mà tại đó cường độ quang hợp lớn gấp 2 lần 

cường độ hô hấp. 

31. Sản phẩm của pha súng gồm có 

A. ATP, NADPH và 02. B. ATP, NADPH và C02. 
c. ATP, NADP* và 02. D. ATP, NADPH. 

32. Thực vật C4 khác với thực vật Cị ở những điểm nào ? 

A. Cường độ quang hợp, điểm bão hoà ánh sáng, điểm bù C02 thấp. 
B. Cường độ quang hợp, điểm bão hoà ánh sáng thấp, điểm bù C02 cao. 

c. Cường độ quang hợp, điểm bão hoà ánh sáng cao, điểm bù C02 cao. 

D. Cường độ quang hợp, điểm bão hoà ánh sáng cao, điểm bù C02 thấp. 

33. Khải niệm pha sáng nào dưới đây cùa quá trình quang hợp lù đẩy đủ nhất? 

A. Pha chuyển hoá năng lượng của ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ 
thành năng lượng của các liên kết hoá học trong ATP và NADPH. 

B. Pha chuyển hoá năng lượng của ánh sáng đã được chuyển thành 
năng lượng của các liên kết hoá học trong ATP và NADPH. 

c. Pha chuyển hoá nãng lượng của ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ 
thành nâng lượng của các liên kết hoá học trong ATP. 

D. Pha chuyển hoá năng lượng của ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ 
thành năng lượng của các liên kết hoá học trong NADPH. 

34. Pha súng diễn ra ở vi trí nào trong lục lạp ? 

A. ởtilacôit. B. ở màng ngoài, 

c. ở màng trong. D. ở chất nền. 

35. Vì sao lá cây có màu xanh lục ? 

A. Vì diệo lục a hấp thụ ánh sáng màu xanh lục. 
B. Vì diệp lục b hấp thụ ánh sáng màu xanh lục. 
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c. Vì nhóm sắc tố phụ (carốtenôit) hấp thụ ánh sáng màu xanh lục. 
D. Vì hệ sắc tố không hấp thụ ánh sáng màu xanh lục. 

36 Những cây thuộc nhóm thực vật c i lủ 
A. lúa, khoai, sắn, đậu. B. ngỏ, mía, cỏ lổng vực, cỏ gấu. 
c. dứa, xương rồng, thuốc bỏng. D. rau dền, kê, các loại rau. 

37 Những cây thuộc nhóm thực vật CAM là 

A. ngỏ, mía, cỏ lồng vực, cỏ gấu. B. dứa, xương rồng, thuốc bỏng, 
c. lúa, khoai, sắn, đậu. D. rau dền, kê, các loại rau. 

38 Diễn hiến nào dưới dây không có trong pha súng của quang hợp? 

A. Quá trình khử C02. 
B. Quá trình tạo thành ATP, NADPH và giải phóng 02. 
c. Sự biến đổi trạng thái của diệp lục (từ dạng bình thường sang dạng 

kích thích). 
D. Quá trình quang phân li nước. 

39 Những cây thuộc nhóm thực vật C4 là 

A. lúa, khoai, sắn, đậu. B. rau dển, kê, các loại rau. 
c. ngô, mía, cỏ lồng vực, cỏ gấu. D. dứa, xương rồng, thuốc bỏng 

40 Các tilacôit không chứa 

A. các trung tâm phản ứng. B. enzim cacbôxi hoá. 
c. hệ sắc tố. D. các chất chuyền điện tử. 

41 Chu trình C4 thích ứng với những điều kiện nào ? 

A. Cường độ ánh sáng, nhiệt độ, ơ2 cao, nồng độ C02 thấp. 

B. Cường độ ánh sáng, nhiệt độ, nồng độ C02, 02 thấp. 

c. Cường độ ánh sáng, nhiệt độ, 02 bình thường, nồng độ C02 cao. 

D. Cường độ ánh sáng, nhiệt độ, nồng độ C02, 02 bình thưcmg. 

42 Các chất hữu cơ của thực vật được hình thành chủ yếu từ chất nào? 

A. Nitơ. B. Nước. 
c. Cácbònic. D. Các chất khoáng. 

43 Trong quá trình quang hợp, cây lấy nước chủ yếu từ 

A. hơi nước trong không khi được hấp thụ vào lá qua lỗ khí. 
B. nước tưới lên lá được thẩm thấu qua lớp tế bào biểu bì vào lá. 
c. nước thoát ra ngoài qua các lỗ khí dược hấp thụ lại. 
D. nước được rễ cây hút từ đất đưa lên lá qua mạch gỗ của thân và gân lá. 

44 Các tia sáng tím. kích thích 

A. sự tổng hợp lipit. B. sự tổng họp cacbôhiđrat. 
G sự tổng hợp prốtêin. D. sự tổng hợp ADN. 
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45. Phương trình tổng quát của quá trình quang lìỢỊì là 

A. co2 + h2o -N^-;^ấnhxănS-> C6Hl206 + o2 + H20 
Hệ sắc tò' 0 0 1 1 

B. 6C02 + 6H20 -N-ni'yngjphsáng > C6H1206 + 602 +6H0O 
Hệ sắc tố 

c. 6C02 + I2H20 > C6Hi206 + 60, + 6*,o' 
Hộ sắc tố u 0 1 - 

D.6CO, + 12H20 W**t,l^f<*’** > C6Hi2Os + 602 
Hệ sắc tố 

46. Trật tự các giai đoạn trong chu trình Canvin !à 

A. Khử APG thành ALPG -» Cô định C02 -> tái sinh RiDP (ribilô>zo - 
1,5 - điphôtphat). 

B. Cố định C02 —» Khử APG thành ALPG -» tái sinh RiDP (ribtlô'Zơ - 
1,5 - điphôtphat). 

c. Cố định C02 —» tái sinh RiDP (ribulôzơ - 1,5 - điphôtphat) -*• Khử 
APG thành ẢLPG 

D. Khử APG thành ALPG -» tái sinh RiDP (ribulôzơ - 1,5 - điphttpíhat) 

—> Cố định CO, 

47. Khi được chiếu sáng, cây .xanh giải phóng ra khí 02. Các phân tử 02 
đó được hắt nguồn từ 

A. phân giải đường. B. quang hô hấp. 
c. sự phân li nước. D. sự khử C02. 

48. Năng suất kinh tế là 

A. toàn bộ năng suất sinh học được tích luỹ trong các cơ quan chra (Các 
sản phẩm có giá trị kinh tế đối với con người của từng loài cây 

B. 2/3 năng suất sinh học được tích luỹ trong các cơ quan chứa Cic ;sản 

phẩm co gíá trị kinh tế đối với con người của từng loài cây. 
c. 1/2 năng suất sinh học được tích luỹ trong các cơ quan chứa các «ản 

phẩm có giá trị kinh tế đối với con người của từng loài cây. 

D. một phần của năng suất sinh học được tích luỹ trong các cơ quar clhứa 

các sản phẩm có giá trị kinh tế đối với con người của từng loài cẳ/. 

49. Pha tối diễn ra ở vị trí nào trong lục lạp ? 

A. ở màng ngoài. B. ở tilacỏit. 

c. Ở màng trong. D. ở chất nền. 

50. Quá trình quang hơỊì chỉ diễn ra ở 

A. thực vật, tảo. B. thực vật, một số vi khuẩn, 
c. tảo, một số vi khuẩn. D. thự vật, tảo, một số vi khuin 
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Phiếu trả lời 

1 

» 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 ~ 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

r. CÂN BẰNG NỘI MÔI Ở ĐỘNG VẬT 

Cơ chế duy trì huyết áp diễn ra theo trật tự nào ? 

A. Huyết áp tăng cao —> Trung khu điều hoà tim mạch ở hành não —» 

Thụ thể áp lực ở mạch máu —> Tim giảm nhịp và giảm lực co bóp, 

mạch máu dãn —> Huyết áp bình thường -> Thụ thể áp lực ở mạch 
máu. 

B. Huyết áp bình thường —» Thụ thể áp lực ở mạch máu -» Trung khu 

điều hoà tim mạch ở hành não —> Tim giảm nhịp và giảm lực co bóp, 

mạch máu dãn -> Huyết áp tăng cao —> Thụ thể áp lực ở mạch máu. 

c. Huyết áp tăng cao -> Thụ thể áp lực ở mạch máu -> Trung khu 

điều hoà tim mạch ở hành não -» Tim giảm nhịp và giảm lực co 

bóp, mạch máu dãn -> Huyết áp bình thường -» Thụ thể áp lực ở 
mạch máu. 

D. Huyết áp tăng cao —» Thụ thể áp lực ở mạch máu -» Trung khu 

điều hoà tim mạch ở hành não -> Thụ thể áp lực ở mạch máu -» 

Tim giảm nhịp và giảm lực co bóp, mạch máu dãn —> Huyết áp 

bình thường. 

Cơ chê diều hoà hấp thụ Na* diễn ra theo trật tự nào? 

A. Huyết áp thấp do Na+ giảm —> Thận -» Renin —> Tuyến trên thận 

-> Anđôstêrôn -> Thận hấp thụ Na+ kèm theo nước trả về máu -* 

Nồng độ Na+ và huyết áp binh thường -> Thận. 

B. Huyci áp thấp do Na+ giảm -► Thận -» Anđôstêrôn -> Tuyến trên 

thận -> Renin -> Thận hấp thụ Na+ kèm theo nước trả về máu -» 

Nồng dộ Na+ và huyết áp bình thường —> Thận. 
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c. Huyết áp thấp do Na+ giảm —> Tuyến trên thận —> Renin —> Thận 

—> Anđôstêrôn -> Thận hấp thụ Na+ kèm theo nước trả vế máu 

Nồng độ Na+ và huyết áp bình thường —> Thận. 

D. Huyết áp thấp do Na+ giảm —> Tuyến trên thận -> Anđôstêrôn—> 

Thận —> Renin —> Thận hấp thụ Na+ kèm theo nước trá về máu —» 

Nồng độ Na+ và huyết áp bình thường -» Thận. 

3. Cứ/; bằng nội mói lù 

A. duy trì sự ổn định của môi trường trong cơ quan. 
B. duy trì sự ổn định của môi trường trong mô. 
c. duy trì sự ổn định của môi trường trong tế bào. 
D. duy trì sự ổn định của môi trường trong cơ thể. 

4*. Aìbumin có túc dụng 

A. như một hệ đệm, ỉàm tăng áp suất thẩm thấu của huyết tương, cao 
hơn so với dịch mô, có tác dụng giữ nước và làm cho các dịch inô 
không thấm trở lại máu. 

B. như một hệ đệm, làm tăng áị suất thẩm thấu của huyết tương, ao 
hơn so với dịch mô, có tác dụng giữ nước và giúp cho các dịch mô 
thấm trở lại máu. 

c. như một hệ đệm, làm tăng áp suất thẩm thấu của huyết tương, ;ao 
hơn so với dịch mô, có tác dụng giảm nước và giúp cho các dịch mô 
thấm trở lại máu. 

D. như một hệ đệm, làm giảm áp suất thẩm thấu của huyết tương, hấp 
hơn so với dịch mô, có tác dụng giữ nước và giúp cho các dịch mô 
thấm trở lại máu. 

5. Bộ phận điền khiển trong cơ chế duy trì cân bằng nội môi có chức nòng 

A. điều khiển hoạt động của các cơ quan bằng cách gửi đi các tứ hiệu 
thần kinh hoặc hoocmôn. 

B. làm tăng hay giảm hoạt động trong cơ thể để đưa môi trư. Ig về 
trạng thái cân bằng và ổn định. 

c. tiếp nhận kích thích từ môi trường và hình thành xung thần ’ mh. 
D. làm biến đổi điếu kiện lí hoá của môi trường trong cơ thể. 

6. Y nào dưới đày không cố vui trò chủ yếu dối với sư duy tr' ổn định pH 

máu ? 

A. Phổi hấp thu 02. B. Thận thải H\ HCO3 ... 

c. Hệ thống đệm trong máu. D. Phổi thải C02. 

7. Cơ chê điều lioù hùm lượng glncôzơ trong máu giảm diễn ru theo trật 
tựnùo ? 

A. Gan -»Tuyến tuy -> Glucagôn -» Glucôgen -» Glucôzơ trong máu 
tăng. 
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B. Tuyến tuỵ —> Glucagôn -» Gan -> Glucỏgen —► Glucôzơ trong máu 
tăng. 

c. Gan —» Glucagôn —> Tuyến tuy —> Glucồgen > Glucôzơ trong máu 
tíing. 

D. Tuyến tuỵ —> Gan -» Glucagôn -» Glucôgen —► Glucôzơ trong máu 
tâng. 

8. Bộ phận điều khiển trong cơ chê duy trì cùn hằng nội môi lù 

A. trung ương thần kinh hoặc tuyến nội tiết. 
B. các cơ quan dinh dưỡng như thận, gan, tim, mạch máu... 
c. cơ quan sinh sản. 
D. thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm. 

9. Cơ chê duy trì cân hàng nội môi diễn ra theo trật tự nào ? 

A. Bộ phận tiếp nhận kích thích -> Bộ phận thực hiện —» Bộ phận điều 

khiển -> Bộ phận tiếp nhận kích thích. 

B. Bộ phận điều khiển —> Bộ phận tiếp nhận kích thích —> Bộ phận 

thực hiện —> Bộ phận tiếp nhận kích thích. 

c. Bộ phận thực hiện -» Bộ phận tiếp nhận kích thích —» Bộ phận điều 

khiển -> Bộ phận tiếp nhận kích thích. 

D. Bộ phận tiếp nhận kích thích —» Bộ phận điều khiển —» Bộ phận 

thực hiện —> Bộ phận tiếp nhận kích thích. 

10. Vai trò điều tiết của các hoocmôn do tụy tiết ra là 

A. insulin tham gia điều tiết khi nồng độ glucôzơ trong máu cao, còn 
glucagôn điều tiết khi nồng độ glucôzơ trong máu cũng cao. 

B. insulin tham gia điều tiết khi nồng độ glucôzơ trong máu thấp, còn 
glucagôn diều tiết khi nồng độ giucôzơ trong máu cũng thấp. 

c. insulin tham gia điều tiết khi nồng độ glucòzơ trong máu cao, còn 
glucagôn điều tiết khi nồng độ glucôzơ trong máu thấp. 

D. insulin tham gia điều tiết khi nồng độ glucôzơ trong máu thấp, còn 
glucagôn điểu tiết khi nồng độ glucôzơ trong máu cao. 

ỉ 1. Cơ chế điều hoà hấp thụ nước diễn ra theo trật tự nào ? 

A. Àp suất thẩm thấu tăng -> Vùng đồi -¥ Tuyến yên -+ ADH tăng -* 

Thận hấp thụ nước trả về máu -> Áp suất thẩm thấu bình thường —> 

Vùng đồi. 

B. Àp suất thẩm thấu bình thường -> Vùng đồi -> Tuyến yên —► ADH 

tăng —> Thận hấp thụ nước trả về máu -> Áp suất thẩm thấu tãng —> 

Vùng đổi. 

c. Áp suất thẩm thấu tăng -» Tuyến yên -> Vùng đổi —> ADH tăng 

-> Thận hấp thụ nước trả về máu —> Áp suất thẩm thấu bình thường 

-> Vùng đồi. 
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12. 

D. Áp suất thâm thấu tăng -> Vùng đồi -» ADH tãng —> Tuyếin yên — 

Thận hấp thụ nước trả về mẫu -> Áp suất thẩm thấu hình thường — 
Vùng đồi. 

Tuy tiết ra những hoocmôn tham gia vào cơ chế cân hằng nội mồi nào 

A. Điều hoà hấp thụ nước ở thận. 
B. Duy trì nồng độ glucôzơ bình thường trong máu. 
c. Điểu hoà hấp thụ Na+ ở thận. 
D. Điều hoà pH máu. 

ì3. Bộ phận tiếp nhận kích thích trong cơ chê duy trì cân hằng nội niôi cc 
chức năng 

A. làm biến đổi điều kiện lí hoá của môi trường trong cơ thể. 
B. tiếp nhận kích thích từ môi trường và hình thành xung thần kinh. 
c. điều khiển hoạt động của các cơ quan bằng cách gửi đi các tín hiệt 

thần kinh hoặc hoocmôn. 
D. làm tăng hay giảm hoạt động trong cơ thể để đưa môi trường vể 

trạng thái cân bằng và ổn định. 

14. Cơ chế điều hoà hàm lượng glucôzơ trong máu tăng diễn ra theo trật 

tự nào ? 

A. Tuyến tuy —» Insulin -> Gan và tế bào cơ thể -» Glucôzơ tro>ng máu 

giảm. 

B. Gan —> Insulin -» Tuyến tuy và tế bào cơ thể -» Glucôzơ troưig máu 

giảm. 

c. Gan —> Insulín -» Tuyến tuy và tế bào cơ thể —» Glucôzơ troing máu 
giảm. 

D. Tuyến tuỵ -> Insulin —> Gan -> tế bào cơ thể —» Glucôz<ơ trong 
máu giảm. 

15. Những cơ quan có khả năng tiết ra lioocmôn tham gia cân hằng nội môi h 

A. Tuy, gan, thận. B. Tuỵ, mật, thận. 
c. Tuy, vùng dưứi đồi, gan. D. Tuy, vùng dưới đồi, thận.. 

16*. Gan không cố vai trò 

A. điều chỉnh nồng độ nồng độ glucôzơ trong máu. 
B. sản xuất prôtêin huyết tương (íibrinôgen, các glôbulin và anbuimin). 
c. tiết ra các hoocmôn. 
D. khử các chát độc có hại cho cơ thể. 

17. Thận có vai trò quan trọng trong cơ chê cân hằng nội môi nào ?' 

A. Cơ chế duy trì nồng độ glucôzơ trong máu. 
B. Điều hoà huyết áp khi máu tăng, 
c. Điều hoà áp suất thẩm thấu. 
D. Điều hoà huyết áp khi máu giảm. 
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18. Xì sao ta có cảm giác khát nước ? 

A. Vì áp suất thẩm thấu trong máu giảm. 
B. Vì nồng độ glucôzơ trong máu giảm. 
(’. Vì nồng độ glucôzơ trong máu tăng. 
р. Vì do áp suất thẩm thấu trong máu táng. 

19 Liên hệ ngược là 

A. sự thay đổi bất thường của điều kiện lí hoá ở mối trường trong trước 
khi điều chính tác động đến bộ phận tiếp nhộn kích thích. 

R. sự thay đổi bất thường của điều kiện lí hoá ở môi trường trong sau 
khi được điều chỉnh tác động đến bộ phận tic'p nhận kích thích. 

с. sự thay đổi của điều kiện lí hoá ở môi trường trong tiở về binh thường 
trước khi điều chỉnh tác động đến bộ phân tiếp nhận kích thích. 

р. sự thay đổi của điều kiện lí hoá ờ môi trường trong trở về bình 
thường sau khi được điều chỉnh tác động đến bộ phận tiếp nhận 
kích thích. 

20 Bộ phận tiếp nhận kích thích trong cơ chế duy trì cân hằng nội môi là 

A. cơ quan sinh sản. 
B. trung ương thần kinh hoặc tuyến nội tiết. 
с. các cơ quan dinh dưỡng như thận, gan, tim, mạch máu... 
D. thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm. 

21 ■ Bộ phận thực hiện trong cơ chế duy trì cân hằng nội môi có chức năng 

A. điều khiển hoạt động của các cơ quan bằng cách gửi di các tín hiệu 
thần kinh hoặc hoocmôn. 

B. làm tăng hay giảm hoạt động trong cơ thể để đưa môi trường trong 
về trạng thái cân bằng và ổn định. 

c. tác động vào bộ phận kích thích dựa trên tín hiệu thần kinh và 
hoocmỏn. 

р. tiếp nhận kích thích từ môi trường và hình thành xung thần kinh. 

22. Tụy tiết rư những hoocmôn nào ? 

A. ADH, rênin. B. Glucagôn, renin. 
с. Glucagôn, insuỉin. D. Anđôstêrôn, ADH. 

23. Hhữììg hoocmôn nào tham gia cơ chế điều hoù Na* ở thận? 

A. ADH, rênin. B. Glucagôn, ADH. 
c. Glucagôn, insuỉin. D. Anđôstêrôn, renin. 

24. Xai trò điểu tiết cụ thể của các hoocmôn do tụy tiết ra như thế nào ? 

A- Dưới tác động của glucagôn lên gan làm chuyển glucôzơ thành 
glicôgen dự trữ, còn với tác động của insulin lên gan làm phân giải 
glicôgen thành glucôzơ. 
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B. Dưới tác động của insulin lổn gan làm chuyển glucôzơ thành glicôgen 
dự trữ, còn với tác động của glucagỏn lên gan làm phân giải glicỏgen 
thành glucôzơ nhờ đó nồng độ glucôzơ trong máu giảm. 

c. Dưới tác động của insulin lèn gan làm chuyển glucôzơ thành 
glicôgen dự trữ, còn với tác động của glucagôn lên gan làm phan 
giải glicôgen thành glucôzơ. 

D. Dưới tác dộng phối hợp của insuiin và glucagôn lên gan làm chuyển 
glucôzơ thành glicôgen dự trữ rất nhanh. 

25. Bộ phận tliực hiện trong cơ chê duy trì cùn hằng nội môi là 

A. thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm. 
B. các cơ quan dinh dưỡng như thận, gan, tim, mạch máu... 
c. trung ương thần kinh. 
D. tuyến nội tiết. 

Phiếu trả lời 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 
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Chương II. CẢM ỨNG 

I. CẢM ÚNG Ở THỤC VẬT 

1. Hưóng động 

/. Thân vù rễ của cây có cức kiêu hướng dộng như thê nào ? 

A. Thân hướng sáng dương và hướng trọng lực âm, còn rễ hướng sáng 
dương và hướng trọng lực dương. 

B. Thân hướng sáng dương và hướng trọng lực âm, còn rễ hướng sáng 
âm và hướng trọng lực dương. 

c. Thân hướng sáng âm và hướng trọng lực dương, còn rễ hướng sáng 
dương và hướng trọng lực âm. 

D. Thân hướng sáng dương và hướng trọng lực dương, còn rễ hướng 
sáng âm và hướng trọng lực dương. 

2. Các cây dây leo cuốn quanh những cây gổ lủ nhờ kiểu hướng động nào ? 

A. Hướng tiếp xúc. B. Hướng đất. 
c. Hướng nước. D. Hướng sáng. 

3. Bộ phận nào trong cây có nhiều kiểu hướng động ? 

A. Lá. B. Rễ. 
c. Hoa. D. Thân. 

4. Các kiểu hướng dộng ùm ở rễ lù 

A. Hướng nước, hướng hoá. B. Hướng sáng, hướng nước. 
c. Hướng đất, hướng sáng. D. Hướng sáng, hướng hoá. 

5. Cây non mọc thẳng, cây khoè, lá xanh lục do diều kiện cliiếu sáng như 
tiếnào ? 

A. Chiếu sáng từ một hướng. B. Chiếu sáng từ hai hướng. 
c. Chiểu sáng từ ba hướng. D. Chiếu sáng từ nhiều hướng. 

6. Các kiểu hướng dộng dương à rễ lù 

A. Hướng đất, hướng nước, hướng sáng. 
B. Hướng đất, hướng sáng, hướng hoá. 
c. Hướng đất, hướng nước, hướng hoá. 
D. Hướng sáng, hướng nước, hướng hoá. 

7. Hai loại hướng dộng chính lù 

A. hướng động dương (sinh trưởng hướng tới nguồn ánh sáng) và 
hướng đỏng âm (sinh trưởng về trọng lực). 

B. hướng động dương (sinh trưởng hướng tới nguồn kích thích) và 
hướng động âm (sinh trưởng tránh xa nguồn kích thích). 

c. hướng động dương (sinh trường hướng tới nước) và hướng động âm 
(sinh trưởng hướng tới đất). 

D. hướng động dương (sinh trưởng tránh xa nguồn kích thích) và 
hướng động Am (sinh trưởng hướng tới nguồn kích thích). 
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8. Cơ sở của sự uốn cong trong hướng tiếp xúc lù 

A. do sự sinh trưởng khỏng đều tại hai phía của cơ quan, trong đó các 
tế bào tại phía không được tiếp xúc sinh trưởng nhanh hơn làm cho 
cơ quan uốn cong về phía tiếp xúc. 

B. do sự sinh trưởng không đều tại hai phía của cơ quan, trong đó các 
tế bào tại phía được tiếp xúc sinh trưởng nhanh hơn làm cho cơ 
quan uốn cong về phía tiếp xúc. 

c. do sự sinh trưởng đểu tại hai phía của cơ quan, trong đó các tế bào 

tại phía không được tiếp xúc sinh trưởng nhanh hơn làm cho cơ 
quan uốn cong về phía tiếp xúc. 

D. do sự sinh trưởng không đều tại hai phía của cơ quan, trong đó các 

tế bào tại phía không được tiếp xúc sinh trưởng nhanh hơn làm cho 
cơ quan uốn cong về phía tiếp xúc. 

9. Khi không có ánh sáng, cây non mọc như thểnùo ? 

A. Mọc vống lên và có màu vàng úa. 
B. Mọc bình thường và có màu vàng úa. 
c. Mọc vống lên và có màu xanh. 
D. Mọc bình thường và có màu xanh. 

10. Hướng động lủ 
A. hình thức phản ứng của một bộ phận của cây trước tác nhân kích 

thích theo một hướng xác định. 
B. hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích theo một 

hướng xác định. 
c. hình thức phản ứng của một bộ phận của cây trước tác nhân kích 

thích theo nhiều hướng. 
D. hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích theo nhiều 

hướng khác nhau. 

Phiếu trả lời 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. ứng động 

/. Những ứng động nào dưới dày là ứng động sinh trưởng ? 

A. Hoa mười giờ nở vào buổi sáng. Hiện tượng thức ngủ của chồi cây 

bàng. 

B. Lá cây họ đậu xoè ra và khép lại. Khí khống đóng và mở. 

c. Sự đóng mở của lá cây trinh nữ. Khí khổng đóng và mở. 

D. Hoa mười giờ nở vào buổi sáng. Khí khổng đóng và mở. 
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2. ứng dộng khúc cơ bản với hướng dộng ở dặc điểm nào ? 

A. Có nhiều tác nhân kích thích. 

B. Tác nhân kích thích không định hướng, 

c. Có sự vận động vô hướng. 

D. Khống liên quan tới sự phân chia tế bào. 

3. Những ứng động nào dưới dây lừ ứng dộng không sinh trưởng ? 

A. Hoa mười giờ nở vào buổi sáng. Khí khổng đóng và mờ. 

B. Hoa mười giờ nở vào buổi sáng. Hiện tượng thức ngủ của chồi cây 
bàng. 

c. Sự đóng mở của lá cây trinh nữ. Khí khổng đóng và mở 
D. Lá cây họ đậu xoè ra và khép lại. Khí khổng đóng và mở. 

4*. Ưng động nào không theo chu kì đồng hồ sinh học ? 

A. Úng động đóng mở khí khổng. 

B. Úng động quấn vòng, 

c. ứng động nở hoa. 

D. ứng động thức ngủ của lá. 

5. Ưng động (vận động cảm ứng) lù 

A. hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích không định 
hướng. 

B. hình thức phản ứng của cây trước nhiều tác nhân kích thích. 

c. hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích lúc có hướng 
khi vô hướng. 

D. hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích không ổn 
định. 

6. Những íùìg động nào dưới đây theo sức trương nước ? 

A. Hoa mười giờ nở vào buổi sáng. Khí khổng đóng và mở. 

B. Hoa mười giờ nở vào buổi sáng. Hiện tượng thức ngủ của chồi cây 
bàng. 

c. Lá cây họ đậu xoè ra và khép lại. Khí khổng đóng và mở. 

D. Sự đóng mở của lá cây trinh nữ. Khí khổng đóng và mở. 

Phiếu trá lời 

1 2 3 4 5 6 
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II. CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT 

1. Cảm ứng ở động vật 

ỉ. Ý nào không đúng dối với cám ứng ở động vật dơn hào ? 

A. Tiêu tốn năng lượng. 
B. Co rút chất nguyên sinh, 
c. Chuyển động ca cơ thể. 
D. Thông qua phản xạ. 

2. Cung phản xạ diễn ra theo trật tự nào ? 

A. Cơ, tuyến -> Thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm -> Hệ thần kinh. 

B. Thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm -» Cơ, tuyến —> Hệ thần kinh, 

c. Hộ thần kỉnh —» Thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm —> Cơ, tuyến. 

D. Thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm -> Hệ thần kinh —> Cơ, tuyến. 

3. Cảm ứng ở động vật là 

A. phản ứng lại các kích thích của môi trường sống đảm bảo cho cơ 
thể tồn tại và phát triển. 

B. phản ứng lại các kích thích vô hướng của môi trường sống đảm bảo 
cho cơ thể tồn tại và phát triển. 

c. phản ứng lại các kích thích định hướng của môi trường sống dảm 
bảo cho cơ thể tồn tại và phát triển. 

D. phản ứng lại các kích thích của một số tác nhân môi trường sóng 
đảm bảo cho cơ thể tồn tại và phát triển. 

4. Ỷ nào không đúng với. đặc điểm của phản xạ co ngón tay ? 

A. Là phản xạ có điều kiện. 
B. Là phản xạ không điểu kiện, 
c. Là phản xạ có tính di truyền. 
D. Là phản xạ bẩm sinh. 

5. Hệ thần kinh ống được cấu tao từ hai phần rỗ rệt lù 

A. Não và tuỷ sống. 
B. Thần kinh trung ương và thần kinh ngoại biên, 
c. Não và thần kinh ngoại biêrt. 
D. Tuỷ sống và thần kính ngoại biên, 

ó*. Căn cứ vào chức năng, hệ thần kinh có thể phán tlìành 

A. hê thần kinh vận động điều khiển những hoạt động không theo ý 
muốn và hệ thần kinh sinh dưỡng điểu khiển những hoạt độrg theo 
ý muốn. 

B. Hệ thần kinh vận động điều khiển những hoạt động theo ý muốn và 

hệ thần kinh sinh dưỡng điều khiển những hoạt động không theo ý 

muốn. 
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c. hệ thần kinh vận động điều khiển những hoạt động theo ý muốn và 
hệ thần kinh sinh dưỡng điều khiển những hoạt động của các cơ 
vân trong hệ vận động. 

D hệ thần kinh vận động điều khiển những hoạt động của các nội 
quan và hệ thần kinh sinh dưỡng điều khiến những hoạt động không 

theo ý muốn. 

7. Phản xạ dơn giản thường là 
A. phản xạ có điều kiện, thực hiện trên cung phản xạ được tạo bởi một 

số ít tế bào thần kinh và thường do tuỷ sống điều khiển. 
B. phản xạ không điều kiện, thực hiện trên cung phản xạ được tạo bởi 

một số lớn lượng tế bào thần kinh và thường do tuỷ sống điều khiển. 
c.. phản xạ không điều kiện, thực hiện trên cung phản xạ được tạo bởi 

một số ít tế bào thần kinh và thường do não bộ điều khiển. 
D. phản xạ không điều kiện, thực hiện trên cung phản xạ được tạo bởi 

một số ít tế bào thần kinh và thường do tuỷ sống điều khiển. 

8*. Thân mềm vù Cliân khớp có hạch thần kinh phát triền là 

A. Hạch ngực. B. Hạch não. 
G. Hạch bụng. D. Hạch lưng. 

9 Hệ thần kinh của Giun dẹp có 

A. Hạch đầu, hạch thân. B. Hạch ngực, hạch bụng. 
C:. Hạch đầu, hạch bụng. D. Hạch đầu, hạch ngực. 

Ịộ. Piìuỉn xạ ở động vật có hệ lưới thần kinh diễn ra theo trật tự nào ? 

K. Các giác quan tiếp nhận kích thích —» Chuỗi hạch phân tích và tổng 

hợp thông tin -» Các tế bắo mồ bì cơ. 

Bi. Các giác quan tiếp nhận kích thích -» Chuỗi hạch phân tích và tổng 

hợp thông tin -> Các cơ và nội quan thực hiện phản ứng. 

c. Các tế bào cảm giác tiếp nhận kích thích —> Chuỗi hạch phân tích 

và tổng hợp thông tin -» Các cơ và nội quan thực hiện phản ứng. 

D>. Chuỗi hạch phân tích và tổng hợp thông tin -» Các giác quan tiếp 

nhận kích thích -* Các cơ và nội quan thực hiện phản ứng. 

V - P luỉn xạ ở dộng vật cố hệ lưới thần kinh diễn ra theo trật tự nào ? 

K. Tế bào cảm giác -» Mạng lưới thần kinh -> Tế bào mô bì cơ. 

R. Tế bào mô bì cơ -» Mạng lưới thần kinh -> Tế bào cảm giác 

c. Tế bào cảm giác -> Tế bào mô bì cơ -» Mạng lưới thần kinh. 

D. Mạng lưới thần kinh —>Tế bào cảm giác —> Tế bào mô bì cơ. 

Ị]. Hệ thần kinh dạng chuối hạch được tạo thành do 

các tế bào thần kinh tập trung tạo thành các hạch thần kinh và được 
nối với nhau tạo thành chuỗi hạch nằm dọc theo lưng. 

Bỉ. các tế bào thần kinh tập trung tạo thành các hạch thần kinh và được 
nối với nhau tạo thành chuỗi hạch nằm dọc theo chiều dài cơ thể. 
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13. 

c. các tế bào thần kinh tập tning tạo thành các hạch thần kinh và được 
nối với nhau tạo thành chuỗi hạch được phán bô' ở một số phần co thiế. 

D các tế bào thẩn kinh tập trung tạo thành các hạch thần kinh và đƯỢe 
nối với nhau tạo thành chuỗi hạch nằm dọc theo lưng và bung. 

Y nào không đúng với đặc điểm của phàn xạ cố diều kiện ? 

A. Được hình thành trong quá trình sống và không bền vững. 
B. Không di truyền được, mang tính cá thể. 
c Có số lượng hạn chế 
D. Thường do vỏ não điều khiển. 

14. Phản xạ phức tạp thường là 

A. phản xạ không điểu kiện, có sự tham gia của một số lương lớnt tế 
bào thần kỉnh, trong đó có các tế bào vỏ não. 

B. phản xạ có điều kiện, có sự tham gia của một số lượng lớn tế bào 
thần kinh, trong đó có các tế bào vó não. 

c. phạn xạ có điều kiện, có sự tham gia của một số ít tế bào thần kiinh, 
trong đó có các tế bào vỏ não. 

D. phản xạ có điều kiên, có sự tham gia của một số lượng lớn tế bào 
thần kinh, trong đó có các tế bào tuỷ sống. 

15. Bộ phận của não đóng vai trò trong điều khiển các hoạt động của cơ 
the lả 
A. não trung gian. B. não giữa. 
c. bán cầu đại não. D. tiểu não và hành não. 

16. Não hộ trọng hệ thần kinh ống có những phần nào ? 

A. Bán cầu đại não, não trung gian, củ não sinh tư, tiểu não và hành não. 
B. Bán cầu đại não, não trung gian, não giữa, tiểu não và trụ não. 
c. Bán cầu đại não, não trung gian, cuống não, tiểu não và hành nỉo. 
D. Bán cầu đại não, não trung gian, não giữa, tiếu não và hành nãc. 

17. Tốc độ cảm ứng của động vật so với cảm ứng ỏ thực vật như thểnùo ? 

A. Diễn ra chậm horn nhiều. B. Diễn ra nhanh hơn. 
c. Diễn ra ngang bằng. D. Diễn ra chậm hơn một chú'. 

18. Ý nào không đúng dối với phản xạ ? 

A. Phản xạ chỉ có ở những sinh vật có hệ thần kinh. 
B. Phản xạ được coi là một dạng điên hình của cảm ứng. 
c. Phản xạ thực hiện được nhờ cung phản xạ. 
D. Phản xạ là khái niệm rộng hơn cảm ứng. 

19. Hệ thân kinh cùa Côn trùng có 

A. Hạch đầu, hạch ngực, hạch lưng. 

B. Hạch đầu, hạch thủn, hạch lưng, 

c. Hạch đầu, hạch bụng, hạch lưng. 

D. Hạch đầu, hạch ngực, hạch bụng. 
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20. Cung phản xạ diễn ra theo trật tự nào ? 

A. Bộ phận trả lời kích thích —> Bợ phận phân tích và tổng hợp thông 

tin —► Bộ phận thực hiên phán ứng. 

B. Bộ phận tiếp nhận kích thích -> Bộ phận phân tích và tổng hợp 

thông tin -» Bộ phận phản hồi thông tin. 

c. Bộ phận tiếp nhận kích thích -> Bộ phận phân tích và tổng hợp 

thông tin —> Bộ phận thực hiện phán ứng. 

D. Bộ phận tiếp nhận kích thích -> Bộ phận thực hiện phản ứng -»Bộ 
phận phân tích và tổng hợp thông tin. 

21'. Côn trùng có hạch thần kinh liùo tiếp nhhận kích thích từ cúc giác 

quan vù điên khiển cúc hoạt phức tạp của cơ thể ? 

A. Hạch não. B. Hạch ngực. 
c. Hạch lưng. D. Hạch bụng. 

22. Ý nào không đúng với sự tiến hoá của hệ thần kinh ? 

A. Tiến hoá theo hướng dạng lưới -» chuỗi hạch -> dạng ống. 
B. Tiến hoá theo hướng tiết kiệm năng lượng trong phản xạ. 
c. Tiến hoá theo hướng phản ứng chính xác và thích ứng trước kích 

thích của môi trường. 
D. Tiến hoá theo hướng tăng lượng phản xạ nên cần nhiều thời gian để 

phản ứng. 

23 Ý nào không đúng với cảm ứng ở Ruột khoang ? 

A. Cảm ứng ở toàn bộ cơ thể. 
B. Tiêu phí nhiều năng lượng. 
c. Tiêu phí ít năng lượng. 
D. Toàn bộ cơ thể co lại khi bị kích thích. 

24 Phàn xa của động vật có hệ thần kinh dạng lưới khi hị kích thích là 

A. di chuyển đi chỗ khác. B. duỗi thẳng cơ thể. 
c. co toàn bộ cơ thể. D. co ở phẩn cơ thể bị kích thích. 

25 Bộ phận của não phát triển nhất lù 

A. não giữa. B. bán cầu đại não. 
c. não trung gian. D. tiểu não và hành não. 

26 Hệ thần kinh dạng lưới được tạo thành do 

A. các tế bào thần kinh phân bố tập trung ở một số vùng trong cơ thể 
và liên hệ với nhau qua các sợi thần kinh tạo thành mạng lưới tế bào 

thần kinh. 
B. các tế bào thần kinh nằm rải rác dọc theo khoang cơ thể và liên hệ với 

nhau qua các sợi thần kinh tạo thành mạng lưới tế bào thần kinh. 
c. các tế bào thần kinh nằm rải rác trong cơ thể và liên hệ với nhau 

qua các sợi thần kinh tạo thành mạng lưới tế bào thần kinh. 

55 



27. 

D. các tế bào thần kinh phân bố đều trong cơ thê và liên hệ với nhau 
qua các sợi thần kinh tạo thành mạng lưới tế bào thần kinh. 

Hệ thần kinh ông gặp ở những dộng vật lìùo ? 

A. Cá, lưỡng cư, bo sát, chim, thú, giun đốt. 
B. Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú, giun tròn, 
c. Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú, thân mềm. 
D. Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú. 

28. Y nào không đúng với đặc điểm của pliủn xạ không điều kiện ? 

A. Thường do tuỷ sống điều khiển. 
B. Mang tính bẩm sinh và bền vững. 
c. Có số lượng không hạn chế. 
D. Di truyền được, đặc trưng cho loài. 

29. Cung phản xạ "co ngón tay của người" thực hiện theo trật tự nào? 

A. Thụ quan đau ở da -> Sợi cảm giác của dây thần kinh tuỷ -» Tuỷ 
sống -» Sợi vận động của dây thần kinh tuỷ —» Các cơ ngón tay. 

B. Thụ quan đau ở da -> Tuỷ sống -» Sợi vận động của dây thần kinh 

tuỷ —» Các cơ ngón tay. 

c. Thụ quan đau ở da -> Sợi cảm giác của dây thần kinh tuỷ -» Tuỷ 
sống —> Các cơ ngón tay. 

D. Thụ quan đau ở da —> Sợi vận động của dây thần kinh tuỷ —> Tuỷ 
sống —> Sợi cảm giác của dây thần kinh tuỷ —> Các cơ ngón tay. 

30. Y nào không đúng với đặc điểm của hệ thần kinh dạng chuỗi hạch ? 

A. Phản ứng cục bộ, ít tiêu tốn năng lượng so với thần kinh dạng lưới. 
B. Số lượng tế bào thần kinh tăng so với thần kinh dạng lưới. 
c. Phản ứng toàn thân, tiêu tốn nhiéu năng lượng so với thần kinh 

dạng lưới. 
D. Khả năng phối hợp giữa các tế bào thần kinh tăng lên. 

31. Phản xạ là 

A. phản ứng của cơ thể trả lời lại kích thích bên trong hoặc bên ngoài 
cơ thể. 

B. phản ứng của cơ thể thông qua hệ thần kinh chỉ trả lời lại kích thích 
bên trong cơ thể. 

c. phản ứng của cơ thể thông qua hệ thần kinh trả lời lại kích thích chỉ 
bên ngoài cơ thể. 

D. phản ứng của cơ thể thông qua hệ thần kinh trả lời lại kích thích 
bên trong hoặc bên ngoài cơ thể. 
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Phiếu trả lời 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1Q 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 

2. )iện thê nghi 

ỉ. Sự phân hô ion K* và N(I* ở diện thế nghỉ ở trong vù ngoài tê hào như 
thếIIÙO ? 

A. Ở trong tế bào, K+ và Na+ có nồng độ thấp hơn so với bên ngoài tế bào. 

B. ỏ trong tế bào, K+ có nồng độ cao hơn và Na+ có nồng độ thấp hơn 
so với bên ngoài tế bào. 

c. Ó trong tế bào, K+ có nồng độ thấp hơn và Na+ có nồng độ cao hơn 
so với bên ngoài tế bào. 

D. ở trong tế bào, Na+ và K+ có nồng độ cao hơn hơn so với bên ngoài 
tế bào. 

2. Hoạt dộng của bơm Na* - K* dể duy trì diện thê nghi như thế nào ? 

A. Vận chuyển K+ từ trong ra ngoài màng giúp duy trì nồng độ K+ giáp 
màng ngoài tế bào luôn cao và tiêu tốn năng lượng. 

B. Vận chuyển K+ từ ngoài trả vào trong màng giúp duy trì nồng độ K+ 
ở trong tế bào luôn cao và không tiêu tốn nàng lượng. 

c. Vận chuyển K+ từ ngoài trả vào trong màng giúp duy trì nồng độ K+ 

ở trong tế bào luôn cao và tiêu tốn năng lượng. 
D. Vận chuyển Na+ từ trong ra ngoài màng giúp duy trì nồng độ Na+ ở 

trong tế bào luôn thấp và tiêu tốn nàng lượng. 

3. Điện thế nghỉ lù 

A. sự chênh lệch điện thế giữa hai bên màng tế bào khi tế bào không bị 
kích thích, phía trong màng mang điện dương, còn ngoài màng 
mang điện âm. 

B. sự không chênh lệch điện thế giữa hai bên màng tế bào khi tế bào 
không bị kích thích, phía trong màng mang điện âm, còn ngoài 
màng mang điện dương. 

c. sự chênh lệch điện thế giữa hai bên màng tế bào khi tế bào không 
bị kích thích, phía trong màng mang điện âm, còn ngoài màng 
mang điện dương. 
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D. sự chênh lệch điện thế giữa hai hên màng tế bào khi tê bào bị kích thích, 
phía trong màng mang điện âm, còn ngoài màng mang điện dưeng. 

'4. Vì sao K* có thế khuếch tán từ trong ra ngoài mủng tế hào ? 

A. Do K+ có kích thước nhỏ. 

B. Do K+ bị lực đẩy cùng dấu của Na+ 

c. Do cổng K+ mở và nồng độ bên trong màng của K+ cao. 
D. Do K+ mang điện tích dương. 

5. Điện thê nghỉ hình thành chú yếu do các yếu tô nào ? 

A. Sự phân bô' ion đồng đều, sự di chuyên của ion và tính thấim có 
chọn lọc của màng tế bào với ion. 

B. Sự phân bố ion không đều, sự di chuyển của ion và tính thấm klhông 
chọn lọc của màng tế bào với ion. 

c. Sự phân bố ion không đều, sự di chuyển của ion theo hướng di ira và 
tính thấm có chọn lọc của màng tế bào với ion. 

D. Sự phân bố ion không đều, sự di chuyển của ion theo hướng đii vào 
và tính thấm có chọn lọc của màng tế bào với ion. 

6. Vì sao ở trạng thúi điện thê nghỉ, ngoài mủng mang điện dương 7 

A. Do K+ mang điện tích dương khi ra ngoài màng tạo cho ở phíai mặt 
trong của màng mang điện tích ãm. 

B. Do Na+ mang điện tích dương khi ra ngoài màng bị lực hút tĩnh 
điện ở phía mặt trong của màng nên nằm sát màng. 

c. Do K+ mang điện tích dương khi ra ngoài màng tạo ra nồng độ của 
nó cao hơn ở phía mặt trong của màng. 

D. Do K+ mang điện tích dương khi ra ngoài màng bị lực hút tĩnh điện 
ở phía mặt trong của màng nên nằm sát màng. 

Phiếu trả lời 

1 2 3 4 5 6 

3. Điện thế hoạt động 

1. Phương án nào không phải là đặc điểm của sự lan truyền xutg thần 
kinh trên sợi trục không có hao miêlin ? 

A. Xung thần kinh lan truyển từ nơi có điện tích dương đến nơi có điện 
tích âm. 

B. Xung thần kinh lan truyền ngược lại từ phía ngoài màng. 
c. Xung thần kinh lan truyền liên tục từ vùng này sang vùng khic. 
D. Xung thần kinh không chạy trên sợi trục mà chỉ kích thíci ^vùng 

màng làm thay đổi tính thấm. 
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2. Vì sao trong điện thế hoạt dộng .\dỵ ra giai doạn tái phân cực ? 

A. po Na+ đi ra ồ ạt làm mặt ngoài màng tế bào tích điện dương, còn 
mặt trong màng tích điộn âm. 

B. Do K+ đi vào ồ ạt làm mặt ngoài màng tế bào tích điện âm, còn mặt 
trong màng tích điện dương. 

c. Do Na+ đi vào ồ ạt làm mặt ngoài màng tế bào tích điện âm, còn 
mặt trong tích điện âm. 

D. Do K+ đi ra ồ ạt làm mặt ngoài màng tế bào tích điện dương, còn 
mặt trong màng tích điện âm. 

3. Vì sao sự lan truyền xung thần kinh trên sợi trục có hao tniêlin lại 
"nhảy cóc" ? 

A. Vì tạo cho tốc độ truyền xung nhanh. 
B. Vì đảm bảo cho sự tiết kiệm năng lượng. 
c. Vì giữa các eo Ranvie, sợi trục bị bao bằng bao miêlin cách điện. 
D. Vì sự thay đối tính thấm của màng chỉ xẩy ra tại các eo Ranvie. 

4. Điểm khác hiệt của sự lan truyền xung thần kinh trên sợi trục có hao 
miélin so với sợi trục không có hao niiêlin là 

A. Dần truyền theo lối “nhảy cóc”, nhanh và ít tiêu tốn năng lượng. 
B. Dẫn truyền theo lối “nhảy cóc”, chậm và ít tiêu tốn năng lượng. 
c. Dẫn truyền theo lối “nhảy cóc”, nhanh và tiêu tốn nhiều năng lượng. 
D. Dân truyền theo lối “nhảy cóc” chậm chạp và tiêu tốn nhiều năng 

lượng. 

5. Hoạt động của hơtn Na+ - K* trong lan truyền xung thần kinh như thế nào? 

A. Cổng Na+ và cổng K+ đều mở để K+ và Na+ vào. 
B. Cổng Na+ mở để Na+ vào, còn cổng K+ mở để K+ ra. 
c. Cổng Na+ và cổng K+ đểu mở để K+ và Na+ ra. 
D. Cổng Na+ mở để Na+ ra, còn cổng K+ mở để K+ vào. 

6. Sự lan truyền xung thần kinh trên sợi trục không có hao miêlin diễn ru 

như thế nào ? 

A. Xung thẩn kinh lan truyển liên tục từ vùng này sang vùng khác do 
(lảo cực đến mất phân cực rồi tái phân cực. 

B. Xung thần kinh lan truyền liên tục từ vùng này sang vùng khăc do 
mất phân cực đến đảo cực rồi tái phần cực. 

c. Xung thần kinh lan truyền không liên tục từ vùng này sang vùng 
khác do mất phân cực đến đảo cực rồi tăi phân cực. 

D. Xung thần kinh lan truyền liên tục từ vùng này sang vùng khác do 
mất phân cực đến tái phân cực rồi đảo cực. 

7. Điện thế hoạt động là 
A. sự biến đổi điện thế nghỉ ở màng tế bào từ phân cực sang mất phân 

cực, đảo cực và tái phân cực. 
B. sự biến đổi điện thế nghỉ ở màng tế bào từ phân cực sang đảo cực và 

tái phân cực. 
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c. sự biến đối điện thế nghỉ ở màng tế bào từ phân cực sang mất )hân 
cực, đảo cực. 

D. sự biến đổi điện thế nghỉ ở màng tế bào từ phân cực sang dảocực, 
mất phàn cực và tái phân cực. 

8*. Phương án nùo không phui lù đặc điểm cửa sự lan triìyền ung thần 
kinh trên sợi trục có hao niiêlin ? 

A. Dẫn truyền theo lối “nhảy cóc” từ eo Ranvie này sang eo Ranvie Ihác. 
B. Dẫn truyền nhanh và ít tiêu tốn năng lượng. 
c. Sự thay đổi tính thấm của màng chỉ xảy ra tại các eo. 
D. Nếu kích thích tại điểm giữa sợi trục thì xung truyền chi thec một iướnị 

9. Vì sao trong điện tlìê hoạt động xây ra giai đoạn mất phân cục? 

A. Do Na+ đi vào làm trung hoà điên tích ám trong màng tế bio. 
B. Do K+ đi ra làm trung hoà điện tích trong và ngoài màng tế bào 
c. Do K+ đi vào làm trung hoà điện tích âm trong màng tế bào. 
D. Do Na+ đi ra làm trung hoà điện tích trong và ngoài màng tế bà). 

10. Xung thần kinh là 

A. thời điểm sắp xuất hiện điện thế hoạt động. 
B. thời điểm sau khi xuất hiện điện thế hoạt động, 
c. sự xuất hiện điện thế hoạt động. 

D. thời điểm chuyển giao giữa điện thế nghỉ sang điện thế hoit độig. 

11. Vì sao trong điện thể hoạt động.xảy ra giai đoạn dảo cực ? 

A. Do Na+ đi vào còn dư thừa làm mặt trong màng tế bão tích điện 

dương, còn mặt ngoài màng tích điện âm. 

B. Do K+ đi vào còn dư thừa làm mặt trong màng tế bào tích điện 

dương, còn mặt ngoài màng tích điện Am. 

c. Do Na+ đi ra nhiều làm mặt ngoài màng tế bào tích điện drơng còn 

mạt trong màng tích điện âm. 

D. Do K+ đi ra nhiều làm mặt ngoài màng tế bào tích điện đrơng còn 

mặt trong màng tích điện âm. 

Phiếu trả lời 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 . 
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4. Truyền tin qua xináp 

I. Quá trình truyền tin qua xináp (liễn ra then trật tự nào ? 

A. Màng trước xináp —» Chuỳ xináp -» Khe xináp -> Màng sau xináp. 

B. Màng trước xináp —> Khe xináp —> Chuỳ xináp —> Mcàng sau xináp. 

C'. Khe xináp —> Màng trước xináp —> Chuỳ xináp —» Màng sau xináp. 

D. Chuỳ xináp -> Màng trước xináp -> Khe xináp —> Màng sau xináp. 

2*. Các thông tin từ cúc thụ quan gửi về dưới dạng các xung thần kinh đã 

dược mã lioá như thế nào ? 

A. Bằng tần số xung, vị trí và số lượng nơron bị hưng phấn. 
B. Chỉ bằng số lượng nơron bị hưng phấn, 
c. Chỉ bằng vị trí nơron bị himg phấn. 
D. Chỉ bằng tần sô' xung thần kinh. 

3. Chất trung gian hoá học phổ hiến nhất ở dộng vật có vú là 

A. axêtincôlin và^đôpamin. B. axêtincỏlin và sêrôtônin 
c. sêrôtônin và norađrênalin. D. axêtincôlin và norađrênalin. 

4. Ý nào không có trong qúa trình truyền tin qua xì núp ? 

A. Xung thần kinh lan truyền đến làm Ca2+ đi vào trong chuỳ xináp. 
B. Các chất trung gian hoá học (CTGHH) trong các bóng được Ca2+ 

gắn vào màng trước vỡ ra và qua khe xináp đến màng sau. 
c. Các CTGHH gắn vào thụ thể màng sau làm xuất hiện xung thần 

kinh rồi lan truyền đi tiếp. 
D. Xung thần kinh lan truyền tiếp từ màng sau đến màng trước. 

5. Thụ thể tiếp nhận chất trung gian lioá học nằm ở hộ phận nào của xináp? 

A. Màng sau xináp. B. Chuỳ xináp. 
c. Màng trước xináp. D. Khe xináp. 

6. Chất trung gian hoá học nằm ở hộ phận nào của xiIiáp? 

A. Màng trước xináp. B. Khe xináp. 
c. Chuỳxináp. D. Màng sau xináp. 

7. Ý nào không đúng với axêtincôlin sau khi làm xuất hiện xung thần kinh ? 

A. Axêtincôlin bị axêtincôlinesteraza phân giải thành axêtạt và côlin. 
B. Axêtat và côlin trở lại màng trước và vào chuỳ xináp để tái tổng hợp 

thành axêtincôlin. 
c. Axêtincôlin được tái chế phân bố tự do trong chuỳ xináp. 
D. Axêtincôlin tái chế được chứa trong các bóng xináp. 

8. Xináp lù 

A. diện tiếp xúc chỉ giữa tế bào thần kinh với tế bào tuyến. 
B. diện tiếp xúc chỉ giữa tế bào thần kinh với tế bào cơ. 
c. diện tiếp xúc giữa các tế bào thần kinh với nhau hay với các tế bào 

khác (tế bào cơ, tế bào tuyến...). 
D. diện tiếp xúc giữa các tế bào ở cạnh nhau. 

61 



9. Vì sao trong I cung phản xạ, xung thần kinh chì dẫn truyền theo một 
chiều từ cơ t/uan thụ ( lim đến cơ quan âáp ứng ? 

A. Vì các thụ thê ở màng sau xináp chỉ tiếp nhận chất trung gi<an hoá 
học theo một chiểu. 

B. Vì sự chuyển giao xung thần kinh qua xináp nhờ chất trumg gian 
hoá học chỉ theo một chiều. 

c. Vì chất trung gian hoá học bị phân giải sau khi đến màng sau.. 
D. Vì khe xináp ngăn cản sự truyền tin ngược chiều. 

Phiếu trả lời 

I n 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7~| 8 9~] 

5. Tập tính 

1. Tập tính họi ■ được là. 

A. loại tập tính được hình thành trong quá trình sống của cá thể, thông 
qua học tập và rút kinh nghiệm, được di truyền. 

B. loại tập tính được hình thành trong quá trình sống của cá thể, thông 
qua học tập và rút kinh nghiệm. 

c. loại tập tính được hình thành trong quá trình sống của cá thể, thông 
qua học tập và rút kinh nghiệm, mang tính đặc trưng cho loài. 

D. loại tập tính được hình thành trong quá trình phát triển của loài, 
thông qua học tập và rút kinh nghiệm. 

2. Vì sao tập tính học tập ở người vù động vật có hệ thần kinh phát triển 
được hình thành rất nhiều? 

A. Vì dễ hình thành mối liên hệ mới giữa các nơron. 
B. Vì số tế bào thần kinh rất nhiều và tuổi thọ thường cao. 

c. Vì sống trong môi trường phức tạp. 
D. Vì có nhiều thời gian để hộc tạp. 

3. Ưng dụng tập tính nào của dộng vật đòi hỏi công sức nhiều nhài của 
con người? 

A. Phát huy những tập tính bẩm sinh. 
B. Phát triển những tập tính học tập. 
c. Thay đổi tập tính học tập. 
D. Thay đổi tập tính bẳm sinh. 

4. Mức độ phức tạp của tập tính tăng lên khi 

A. kích thích của môi trường lặp lại nhiều lần. 
B. kích thích của môi trường mạnh mẽ. 
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c. kích thích của môi trường kéo dài. 
D. sô' lượng các xináp trong cung phán xạ táng lên. 

5. Các loại tập tính có ở các độtiỊỊ vật có trình độ tổ chức khúc nhan như 
thê'nào ? 

A. Hầu hết các tập tính ở động vật có trình độ tố chức thấp là tập tính 
học được. Động vật bậc cao có nhiều tập tính bẩm sinh. 

B. Các tập tính ở động vật có trình độ tố chức thấp là tập tính hỗn hợp. 
Động vật bậc cao có nhiều tập tính học được. 

c. Hầu hết các tập tính ở động vật có trình độ tổ chức thấp là tập tính 
bẩm sinh. Động vật bậc cao có nhiều tập tính chủ yếu là hỗn hợp. 

D. Hầu hết các tập tính ở động vật có trình độ tổ chức thấp là tập tính 
bẩm sinh. Động vật bậc cao có nhiều tập tính học được. 

ó. Tập tính quen nhờn là 

A. tập tính động vật không trả lời khi những kích thích giảm dần 
cường độ mà không gây nguy hiểm gì. 

B. tập tính động vật không trả lời khi những kích thích không liên tục 
mà không gây nguy hiểm gì. 

c. tập tính động vật không trả lời khi những kích thích lặp đi lặp lại 
nhiều lần mà không gây nguy hiểm gì. 

D. tập tính động vật không trả lời khi những kích thích ngắn gọn mà 
không gây nguy hiểm gì. 

7. Khi mở nắp bể, đùn cú cảnh tập trung về nơi thường cho ủn. Đây lù 
một ví dụ về hình thức học tập 

A. điều kiện hoá hành động. B. điều kiện hoá đáp ứng. 
c. học khôn. D. học ngầm. 

8. Học ngầm lù 

A. những điều học ởượe một cách không có ý thức mà sau đó được tái 
hiện giúp động vật giải quyết vấn đề tương tự dễ dàng. 

B. những điều học được một cách có ý thức mà sau đó được giúp 
động vật giải quyết vấn đề tương tự dễ dàng. 

c. những điểu học được một cách không có ý thức mà sau đó động vật 
rút kinh nghiệm để giải quyết vấn đề tương tự. 

D. những điều học được một cách có ý thức mà sau đó được tái hiện 
giúp động vật giải quyết vấn đề tương tự dễ dàng. 

9. Tập tinh phản ánh mối quan hệ khúc loài là: 

A. tập tính sinh sản. B. tập tính di cự.. 
c. tập tính bảo vệ lãnh thổ. D. tập tính kiếm ăn. 

10. Sự hình thành tập tinh học tập lù 

A. sự tạo lập một chuỗi các phản xạ có điều kiện, trong đó hình thành 
các mối liên hệ mới giữa các nơron và được di truyền. 
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B. sự tạo lập một chuỗi các phản xạ có điều kiện, trong đó hình thành 
các mối liên hệ mới giữa các nơron bền vững. 

c. sự tạo lập một chuỗi các phản xạ có điều kiện và không điều kỉiện, 
trong đổ hình thành các mối liên hệ mới giữa các nơron nên có thể 
thay đổi. 

D. sự tạo lập một chuỗi các phản xạ có điều kiện, trong đó hình thành 
các mối liên hệ mới giữa các nơron nên có thế thay đổi. 

11. Tập tính phản ủnli mối quan hệ cùng loài mang tính tô chức, cao là 

A. tập tính xã hội. B. tập tính bảo vệ lãnh thổ. 
c. tập tính sinh sản. D. tập tính di cư. 

12. Điều kiện hoá hành động là 

A. kiểu liên kết giữa hai hành vi với nhau mà sau đó động vật chủ 
động lặp lại những hành vi này. 

B. kiểu liên kết giữa một hành vi với một kích thích mà sau đó động 

vật chủ động lặp lại hành vị này. 
c. kiểu liên kêt giữa một hành vi với một hệ quả mà sau đó động vật 

chủ động lặp lại hành vi này. 
D. kiểu liên kết giữa các hànhvi với các kích thích mà sau đó động vật 

chủ động lặp lại các hành vi này. 

13. Tập tính sinh sản ở dộng vật thuộc loại tập tính nào ? 

A. Phần lớn là tập tính bẩm sinh. B. Số ít là tập tính bẩm sinh. 
c. Phần lớn là tập tính học tập. D. Toàn là tập tính học tập. 

14. Tập tính hảo vệ lãnh thố diễn ra 

A. giữa những cá thể khác loài. 
B. giữa những cá thể cùng lứa trong loài. 
c. giữa những cá thể cùng loài. 
D. giữa con với bô' mẹ. 

15. Tập tính động vát lù 

A. chuỗi những phản ứng trả lời các kích thích của môi trường bên 

ngoài cơ thể nhờ đó mà dộng vật thích nghi với môi trường sống, 

tồp tại và phát triển. 
B. chuỗi nhưng phản ứng trả lời các kích thích của môi trường (bên 

trong hoặc bên ngoài cơ thể) nhờ đó mà động vật thích nghi với môi 

trường sống, tồn tại và phát triển. 
c. một số phản ứng trả lời các kích thích của môi trường (bèn trong 

hoặc bên ngoài cơ thể) nhờ đó mà động vật thích nghi với môi 

trường sống, tồn tại và phát triển. 
D. những phản ứng trả lời các kích thích của môi trường (bên trong 

hoặc bên ngoài cơ thể) nhờ đó mà động vật thích nghi với môi 
trường sống~tồn tại và phát triển. 
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16. Y nào không phải là đục điểm của tập tính hẩm sinh ? 

A. Là tập hợp các phản xạ không điều kiện diễn ra theo một trình tự 
nhất định. 

B. Do kiểu gen quy định. 
c. Rất bền vững va không thay đổi. 
D. Có thay đổi linh hoạt trong đời sống cá thể. 

17. Y nào không phải dối với phân loại tập tính động vật ? 

A. Tập tính bẩm sinh. 
B. Tập tính học được. 
c. Tập tính hỗn hợp (bao gồm tập tính bẩm sinh và học được). 
D. Tập tính nhất thời. 

18. Hình thức học tập đơn giản nhất của động vật là 

A. học ngầm. 
B. điều kiện hoá hành động, 
c. in vết. 
D. quen nhờn. 

19. Điệu kiện hoá đáp ứììg là 

A. hình thành mối liên kết mới trong thần kinh trung ương dưới tác 
động của các kích thích đồng thời. 

B. hình thành mối liên kết mới trong thần kinh trung ương dưới tác 
động của các kích thích liện tiếp nhau. 

c. hình thành mối liên kết mới trong thần kinh trung ương dưới tác 
động của các kích thích trước và sau. 

D. hình thành mối liên kết mới trong thần kinh trung ương dưới tác 
động của các kích thích rời rạc. 

20. Tập tính kiếm ăn ở động vật có tổ chức hệ thẩn kinh chưa phát triển 

thuộc loại tập tính nào ? 

A. Phần lớn là tập tính bẩm sinh. B. Số ít là tập tính bẩm sinh, 
c. Phần lớn là tập tính học tập. D. Toàn là tập tính học tập. 

2/. Học khôn lù 

A. phối hợp các kinh nghiệm cũ để tìm cách giải quyết những tình 
huống mới. 

B. phối hợp các kinh nghiệm cũ để tìm cách giải quyết những tình 
huống gặp lại. 

c. biết rút ra các kinh nghiệm cũ để tìm cách giải quyết những tình 
huống mới. 

D. biết phân tích các kinh nghiệm cũ để tìm cách giải quyết những tình 

huống mới. 

22. Tập tính phân ánh mối quan hệ cùng loài đảm hảo sự duy trì nòi giống là 

A. tập tính sinh sản. B. tập tính bảo vệ lãnh thổ. 
c. tập tính di cư. D. tập tính xã hôi. 
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23. Tập tính kiếm ăn ở động vật có tổ chức hệ thần kinh phát triển thuộc 
loại tập tính nào ? 

A. Số ít là tập tính bẩm sinh. B. Phần lớn là tập tính học tập. 
c. Toàn là tập tính học tập. D. Phần lớn là tập tính bẩm Sinlh. 

24. Hình thức học tập nào phát triển nhất ở người so với động vật ? 

A. Điều kiện hoá đáp ứng. B. Điều kiện hoá hành động, 
c. Học ngầm. D. Học khôn. 

25. Khi thả tiếp một hòn đá vào cạnh con rùa thì thấy nó không rụt đầu 
vào mai nữa. Đây là một ví ílụ về hình thức học tập 

A. quen nhèm. B. điều kiện hoá hành động, 
c. học ngầm. D. học khôn. 

26. Về tập tính, con người khác hẳn với động vật ở điểm nào ? 

A. Phát triển tập tính học tập. 
B. Điều chỉnh được tập tính bẩm sinh, 
c. Có nhiều tập tính hỗn hợp. 
D. Tập tính xã hội cao. 

27. Vì sao tập tính học tập ở động vật không xương sống rất ít đượr hình 
thành ? 

A. Vì số tế bào thần kinh không nhiều và tuổi thọ thường ngắn. 
B. Vì sống trong môi trường đom giản, 
c. Vì không có thời gian để học tập. 
D. Vì khó hình thành mối liên hệ mới giữa các nơron. 

28. Thầy yêu cầu bạn giải một bài tập di truyền mới, bạn giải được. iĐây 
là một ví dụ về hình thức học tập 

A. điều kiện hoá đáp ứng. B. điều kiện hoá hành động, 
c. học ngầm. D. học khôn. 

29. Mối liên hệ giữa kích thích vù sự xuất hiện tập tính như thế nào ? 

A. Kích thích càng lặp lại càng dễ làm xuất hiện tập tính. 
B. Mọi kích thích đều làm xuất hiện tập tính. 
c. Kích thích càng mạnh càng dể làm xuất hiên tâp tính. 
D. Không phải bất kì kích thích nào cũng làm xuất hiện tập tính. 

30. Những tập tính nào lù những tập tinMìđm sinh ? 

A. Người thấy đèn đỏ thì dừng lại, chuột nghe tiếng mèo kêu là bỏ chạiy. 
B. Ve kêu vào mùa hè, chuột nghe tiếng mèo kêu là bỏ chạy, 
c. Ve kêu vào mùa hè, ếch đực kêu vào mùa sinh sản. 
D. Người thấy đèn đỏ thì dừng lại, ếch đực kêu vào mùa sinh sản. 
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31. ỉn vết là 

A. hình thức học tập mà con vật sau khi được sinh ra một thời gian 
bám theo vật thể chuyển động mà nó nhìn thấy đầu tiên và giảm 
dần qua nhũtig ngày sáu. 

B. hình thức học tập mà con vật mới sinh bám theo vật thể chuyển 
động mà nó nhìn thấy đầu tiên và giảm dần qua những ngày sau. 

c. hình thức học tập mà con vật mới sinh bám theo vật thể chuyển 
động mà nó nhìn thấy nhiều lần và giảm dần qua những ngày sau. 

D. hình thức học tập mà con vật mới sinh bám theo vật thể chuyển 
dộng mà nó nhìn thấy đầu tiên và tãng dần qua những ngày sau. 

32. Tập tính hẩm sinh là 

A. những hoạt động phức tạp của động vật, sinh ra đã có, được di 
truyền từ bố mẹ, đạc trưng cho loài! 

B. những hoạt động cơ bản của động vật, sinh ra đã có, được di truyền 
từ bô' mẹ, đặc trưng cho loài. 

c. những hoạt động đơn giản của động vật, sinh ra đã có, được di 
truyền từ bố mẹ, đặc trưng cho loài. 

D. một số ít hoạt động của động vật, sinh ra đã có, được di truyền* từ 
bố mẹ, đặc trưng cho loài. 

Phiếu trả lời 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 
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Chuưng III. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN 

I. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN 

1. Sinh trưởng và phát triển ở thực vật 

1. Mô phân sinh đỉnh không có ở vị trí nào của cây ? 

A. Ở thân. B. ở chồi nách. 

c. Ở đỉnh rễ. D. ở chổi đỉnh. 

2*. Các cây ngày ngắn là các cây 

A. cà chua, lạc, đậu, ngô, hướng dương. 
B. thược dược, đậu tương, vừng, gai dầu, mía. 
c. thanh long, cà tím, cà phê ngô, hướng dương. 
D. hành, cà rốt, rau diếp, sen cạn, củ cải đường. 

3. Mô phân sinh ỏ thực vật là 

A. nhóm các tế bào chưa phân hoá, nhưng khả năng nguyên phân rất 
hạn chế. 

B. nhóm các tế bào chưa phân hoá, duy trì được khả năng nguyên 
phân. 

c. nhóm các tế bào chưa phân hoá, mất dần khả năng nguyên phân. 
D. nhóm các tế bào phân hoá, chuyên hoá về chức năng. 

4. Sinh trưởng sơ cấp của cây là 

A. sự tăng trưởng chiều dài của cây do hoạt động nguyên phân tủa mô 
phân sinh đỉnh thân và đỉnh rễ chỉ ở cây một lá mầm. 

B. sự tăng trưởng chiều dài của cây do hoạt động nguyên phân tủa mô 
phân sinh đỉnh thân và đỉnh rễ chỉ ở cây hai lá mầm. 

c. sự tăng trưởng chiều dài của cây do hoạt động phân hoá tủa mô 
phân sinh đỉnh thân và đỉnh rễ ở cây một và hai lá mầm. 

D. sự sinh trưởng của thân và rễ theo chiều dài do hoạt động tủa mô 

phân sinh đỉnh. 

5. Giài phẫu mặt cắt ngang thân sinh trưởng thứ cấp theo thứ tự tù ngoài 
vào trong thân là 

A. Bần -> Tầng sinh bần -» Mạch rây thứ cấp -> Mạch rây sơ ;ấp -> 

Tầng sinh mạch -> Gỗ thứ cấp -» Gỏ sơ cấp -> Tuỷ. 

B. Bần -» Tầng sinh bần -» Mạch rây sơ cấp -> Mạch rây thứ cííp 

-»Tầng sinh mạch -» Gỗ thứ cấp -» Gỗ sơ cấp Tuỷ. 

c. Tầng sinh bần —» Bần -» Mạch rây sơ cấp -» Mạch rây thứ :ấp -» 
Tầng sinh mạch -» Gỗ thứ cấp -» Gồ sơ cấp —> Tuỷ. 

D. Bần -» Tầng sinh bần —> Mạch rây sơ cấp -» Mạch rây thứ ;ấp -» 

Tầng sinh mạch -» Gỗ sơ cấp -» Gỗ thứ cấp —> Tuỷ. 
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6. Cây trung tính là 

A. cây ra hoa ở ngày dài vào mùa lạnh và ở ngày ngắn vào mùa nóng. 
B. cây ra hoa ở ngày ngắn vào mùa lạnh và ở ngày dài vào mùa nóng, 
c. cây ra hoa ở cả ngày dài và ngày ngắn. 
D. cây ra hoa ở ngày dài vào mùa mưa và ở ngày ngắn vào mùa khô. 

7. Lấy tuỷ làm tâm, sự phân hố của gỗ sơ cấp và thứ cấp trong sinh 
trưởng thứ cấp như thế nào ? 

A. Cả hai đều nằm phía ngoài tầng sinh mạch, trong đó gỗ thứ cấp nằm 
phía trong còn gỗ sơ cấp nằm phía ngoài. 

B. Cả hai đều nằm phía ngoài tầng sinh mạch, trong đó gỗ thứ cấp nằm 
phía ngoài còn gỗ sơ cấp nằm phía trong. 

c. Cả hai đều nằm phía trong tầng sinh mạch, trong đó gỗ thứ cấp nằm 
phía ngoài còn gỗ sơ cấp nằm phía trong. 

D. Cả hai đều nằm phía trong tầng sinh mạch, trong đó gỗ thứ cấp nằm 
phía trong còn gỗ sơ cấp nằm phía ngoài. 

8. Quang chu kì là 

A. thời gian chiếu sáng trong một ngày. 
B. tương quan độ dài ban ngày và ban đêm. 
c. thời gian chiếu sáng xen kẽ với bóng tối bằng nhau trong một ngày. 
D. tương quan độ dài ban ngày và ban đêm trong một mùa. 

9. Lấy tuỷ làm tâm, sự phân hố của mạch rây sơ cấp và thứ cấp trong 

sinh trưởng thứ cấp như thế nào ? 

A. Cả hai đều nằm phía ngoài tầng sinh mạch, trong đó mạch thứ cấp 
nằm phía trong còn mạch sơ cấp nằm phía ngoài. 

B. Cả hai đều nằm phía trong tầng sinh mạch, trong đó mạch thứ cấp 
nằm phía trong còn mạch sơ cấp nằm phía ngoài. 

c. Cả hai đều nằm phía ngoài tầng sinh mạch, trong đó mạch thứ cấp 
nằm phía ngoài còn mạch sơ cấp nằm phía trọng. 

D. Cả hai đều nằm phía trong tầng sinh mạch, trong đó mạch thứ cấp 
nằm phía ngoài còn mạch sơ cấp nằm phía trong. 

10. Giải phẫu mặt cắt ngang thân sinh trưởng sơ cấp theo thứ tự từ ngoài 
vào trong thân là 

A. Biểu bì -» Vỏ -> Mạch rây sơ cấp -» Tầng sinh mạch -> Gỗ sơ cấp 

-»Tuỷ. 

B. Biểu bì -> Vỏ -> GỖ sơ cấp -> Tầng sinh mạch -> Mạch rây sơ cấp 

-> Tuỷ. 

c. Biểu bì -» Vỏ -> Tầng sinh mạch -» Mạch rây sơ cấp -> Gỗ sơ cấp 

—> Tuỷ. 

D. Vỏ -> Biểu bì -> Mạch rây sơ cấp -» Tầng sinh mạch -» Gỗ sơ cấp 

—> Tuỷ. 
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11*. Cây ngày dài là các cây 

A. hành, cà rốt, rau diếp, sen cạn, củ cải đường. 
3. thanh long, cà tím, cà phê ngô, hướng dương, 
c. thược dược, đậu tương, vừng, gai dầu, mía. 
D. cà chua, lạc, đậu, ngô, hướng dương. 

12. Cây cà chua đến tuổi lá thứ mấy thì ra hoa ? 

A. Lá thứ 13. B. Lá thứ 12. 
c. Lá thứ 15. D. Lá thứ 14. 

13*. Cây ngày dài là 

A. cây ra hoa trong điều kiện chiếu sáng hơn 8 giờ. 
B. cây ra hoa trong điều kiện chiếu sáng hơn 10 giờ. 
c. cây ra hoa trong điều kiện chiếu sáng hơn 12 giờ. 
D. cây ra hoa trong điều kiện chiếu sáng hơn 14 giờ. 

14. Đặc ậiểm nào không có ở sinh trưởng sơ cấp ? 

A. Làm tăng kích thước chiều dài của cây. 
B. Diễn ra ở cả cây một lá mầm và hai la mầm. 
c. Diễn ra hoạt động của mô phân sinh đỉnh. 
D. Diễn ra hoạt động của tầng sinh bần (vỏ). 

15. Tuổi của cây một năm được tính theo 

A. số cành. B. số lóng, 
c. số lá. D. số chổi nách. 

16. Lấy tuỷ tàm tâm, sự phản bố của mạch rây và gổ trong sinh trưéng sơ 
cấp như thế nào ? 

A. Gỗ nằm phía trong còn mạch rây nằm phía ngoài tầng sinh rmạrìi- 
B. Gỗ và mạch rây nằm phía ngoài tầng sinh mạch, 
c. Gỗ và mạch rây nằm phía trong tầng sinh mạch. 
D. Gỗ nằm phía ngoài còn mạch rây nằm phía trong tầng sinh nnạch. 

17. Fỉorigen kích thích sự ra hoa của cây được sản sinh ra ỏ 

A. đỉnh thân. B. chồi nách. 
c. lá. D rễ 

18. Sinh trưởng ở thực vật lù 

A. quá trình tăng về kích thước (lớn lên) của cơ thể do tảng vế kích 
thước và số lượng tế bào. 

B. quá trình tăng về kích thước (lớn lên) của cơ thể do tảng vé kích 
thước tế bào và mô. 

c. quá trình tăng về kích thước (lớn lên) của cơ thể do tănịg vè sô' 
lượng tế bào và các mô. 

D. quá trình tăng về kích thước (lớn lên) của cơ thể do tăng vé kích 
thước và phân hoá tế bào. 
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/ 9. Đặc điểm nào không có ở sinh trưởng thứ cấp ? 

A. Diễn ra hoạt đông của tầng sinh mạch. 
B. Diễn ra chủ yếu ở cả cây một lá mầm và hạn chế ở cây hai lá mầm. 
c. Diễn ra hoạt động của tầng sinh bần (vỏ). 
D. Làm tăng kích thước chiều ngang của cây. 

20. Phitôcrôm Ph có túc dụng 

A. làm cho hạt nảy mầm, hoa nở, khí khổng đóng. 
B. làm cho hạt nảy mầm, khí khổng mở, ức chế hoa nở. 
c. làm cho hạt nảy mầm, hoa nở, khí khổng mở. 
D. làm cho hạt nảy mầm, kìm hãm hoa nở và khí khổng mở. 

21 Mô phàn sinh hên vù phân sinh lóng có ở vị trí nào của cây ? 

A. Mô phân sinh bên có ở thân cây một lá mầm, còn mô phân sinh 
lóng có ở thân cây hai lá mầm. 

B. Mô phân sinh bên và mô phân sinh lóng có ờ thân cây hai lá mầm. 
c. Mô phân sinh bên và mô phân sinh lóng có ở thân cây một lá mầm. 
D. Mô phân sinh bên có ở thân cây hai lá mầm, còn mô phân sinh lóng 

có ở thân cây một lá mầm. 

22. Phitôcrôm có những dựng nào? 

A. Dạng hấp thụ ánh sáng đỏ (Pd) có bước sóng 730nm và dạng hấp 
thụ ánh sáng đỏ xa (Pdx) có bước sóng 660nm. 

B. Dạng hấp thụ ánh sáng đỏ (Pd) có bưóc sóng 560nm và dạng hấp 
thụ ánh sáng đỏ xa (Pdx) có bước sóng 630nm. 

c. Dạng hấp thụ ánh sáng đỏ (Pd) có bước sóng 630nm và dạng hấp 
thụ ánh sáng đỏ xa (Pdx) có bước sóng 760nm. 

D. Dạng hấp thụ ánh sáng đỏ (Pd) có bước sóng 660nm và dạng hấp 
thụ ánh sáng đỏ xa (Pdx) có bước sóng 730nm. 

23. Phìtôcrôm là 

A. sắc tố cảm nhận quang chu kì và cảm nhận ánh sáng, có bản chật là 
phi prôtêin và chứa ở hạt cần ánh sáng để nảy mầm. 

B. sắc tố cảm nhận quang chu kì và cảm nhận ánh sáng, có bản chất là 
prôtêin và chứa ờ hạt cần ánh sáng để nảy mầm. 

c. sắc tô' không cảm nhận quang chu kì, nhưng cảm nhận ánh sáng, có 
bản chất là prôtêin và chứa ở hạt cần ánh sáng để nảy mầm. 

D. sắc tô' cảm nhận quang chu kì và cảm nhận ánh sáng, có bản chất là 
prôtêin và chứa ở lá cần ánh sáng để quang hợp. 

24. Sinh trưởng thứ cấp lù 

A. sự tăng trưởng bề ngang của cây do mô phân sinh bên của cây thân 
thảo hoạt động tạo ra. 

B. sự tăng trưởng bề ngang của cây do mô phân sinh bên của cây thân 
gỗ hoạt động tạo ra. 
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c. sự tăng trưởng bề ngang của cây một lá mầm do mô phân sinh bên 
của cây hoạt động tạo ra. 

D. sự tăng trưởng bề ngang của cây do mô phân sinh lóng của cây hoạt 
động tạo ra. 

25. Mối quan hệ giữa liai dạng phitôcrôm Ptl và P(h như thể nào ? 

A. Hai dạng chuyên hoá lẫn nhau dưới tác động của ánh sáng. 
B. Hai dạng không chuyển hoá lẫn nhau dưới tác động của ánh sáng. 
c. Chỉ dạng Pđ chuyển hoá sang dạng Pđx dưới tác động của ánh sáng. 
D. Chỉ dạng Pdx chuyển hoá sang dạng Pd dưới tác động của ánh sáng. 

26*. Cây trung tính là các cây 

A. thanh long, cà tím, cà phê ngô, hướng dương. 
B. thược dược, đậu tương, vừng, gai dầu, mía. 
c. cà chua, lạc, đậu, ngô, hướng dương. 
D. hành, cà rốt, rau diếp, sen cạn, củ cải đường. 

27*. Cây ngày ngắn là 

A. cây ra hoa trong điều kiện chiếu sáng ít hơn 10 giờ. 
B. cây ra hoa trong điều kiện chiếu sáng ít hơn 8 giờ. 
c. cây ra hoa trong điều kiện chiếu sáng ít hơn 14 giờ. 
D. cây ra hoa trong điều kiộn chiếu sáng ít hơn 12 giờ. 

28. Phát triển ở thực vật lù 

A. toàn bộ những biến đổi diễn ra trong chu kì sống của một cá thể 
biểu hiện ở hai quá trình liên quan với nhau là sinh trưởng và phát 
sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể 

B. toàn bộ những biến đổi diễn ra trong chu kì sống của một cá thể 
biểu hiện ở hai quá trình liên quan với nhau là phân hoá vồ phát 
sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể. 

G toàn bộ những biến đổi diễn ra trong chu kì sống của một cá thể 
biểu hiên ở 3 quá trình liên quan với nhau là sinh trưởng, sự phân 
hoá và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể. 

D. toàn bộ những biến đổi diễn ra trong chu kì sống của một cá thể 
biểu hiện ở 3 quá trình không liên quan với nhau : sinh trưởrg, sự 
phân hoá và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể 

Phiếu trả lời 

1 .2 3 4 5 6 7 8 9 30 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 
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2. Sinh trưởng và phát triển ở động vật 

/. Những động vật sinh trưởng và phát triển qua hiến thúi hoàn toàn là 

A. cá chép, gà, thỏ, khỉ. 
B. cánh cam, bọ rùa, bướm, ruồi. 
c. bọ ngựa, cào cào, tôm, cua. 
D. châu chấu, ếch, muỗi. 

2. Biến thúi là 

A. sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và từ từ về sinh lí của 
động vật sai . .hi sinh ra hoặc nở từ trứng ra. 

B. sự thay đổi độ ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lí của động vật sau 
khi sinh ra hoặ>. nở từ trứng ra. 

c. sự thay đổi từ từ về hình thái, cấu tạo và sinh lí của động vật sau khi 
sinh ra hoặc nở từ trứng ra. 

D. sự thay đổi từ từ về hình thái, cấu tạo và đột ngột về sinh lí của 
đông vật sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra. 

3. Sinli trưởng vù phút triển của động vật qua biến thúi hoàn toàn là 

A. trường hợp ấu trùng có các đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lí rất 
khác với con trưởng thành. 

B. trường hợp con non có các đặc điểm hình thái, cấu tạo tương tự với 
con trưởng thành, nhưng khác về sinh lí. 

c. trường hợp con non có các đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lí 
tương tự với con trưởng thành. 

D. trường hợp con non có các đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lí gần 
giống với con trưởng thành. 

4. Sinh trưởng của cơ thể đông vật là 

A. quá trình tăng kích thước của các cơ quan trong cơ thể. 
B. quá trình tăng kích thước của các mô trong cơ thể. 

c. quá trình tăng kích thước của cơ thể do tâng kích thước và số lượng 
của tế bào. 

D. quá trình tăng kích thước của các hệ cơ quan trong cơ thể. 

5. Sinh trưởng và phát triển của động vật qua hiến thái không hoàn toàn là 

A. trường hợp ấu trùng phát triển chưa hoàn thiện, trải qua nhiều lần 
biến đổi nó biến thành con trưởng thành. 

B. trường hợp ấu trùng phát triển chưa hoản thiện, trải qua nhiều lần 
lột xác nó giống con trưởng thành. 

c. trường hợp ấu trùng phát triển hoàn thiện, trải qua nhiều lần lột xác 
nó biến thành con trưởng thành. 

D. trường hợp ấu trùng phát triển chưa hoàn thiện, trải qua nhiều lần 
lột xác nó biến thành con trưởng thành. 
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B. kìm hãm sự sinh trường của cành, lóng; làm mất trạng thái ngủ của 
chồi, của hạt, làm khí khổng đóng. 

c. kìm hãm sự sinh trưởng của cành, lóng; gây trạng thái ngủ của chồi, 
cứa hạt, làm khí khổng đóng. 

D. kìm hãm sự sinh trưởng của cành, lóng; làm mất trạng thái ngủ của 
chồi, của hạt, làm khí khổng mở. 

10. Ètilen được sinh ra 
A. ở hầu hết các phần khác nhau của cây, đặc biệt trong thời gian rụng 

lá, hoa già, quả còn xanh. 
B. ở hầu hết các phần khác nhau của cây, đặc biệt trong thời gian rụng 

lá, hoa già, quả đang chín. 
c. ở hoa, lá, quả, đặc biệt trong thời gian rụng lá, hoa già, quả (lang 

chín. 
D. ở hầu hết các phần khác nhau của cây, đặc biệt trong thời gian ra lá, 

hoa già, quả đang chín. 
11. Những hoocmôn thực vật thuộc nhóm kích thích sinh trưởng lu 

A. Auxin, gibêrelin, axit abxixic. 
B. Auxin, gibêrelin, xitổkinin. 
c. Auxin, gibêrelin, êtilen. 
D. Auxin, êtilen, axit abxixic. 

12. Auxìn có vai trò 

A. kích thích nảy mầm của hạt, của chồi, ra hoa. 
B. kích thích nảy mầm của hạt, của chồi, ra qua’, 
c. kích thíbh nảy mầm của hạt, của chồi, ra rễ phụ. 
D. kích thích nảy mầm của hạt, của chồi, ra lá. 

13. Vì sao không dùng auxin nhân tạo đối với nông phẩm được sử dụng 
trực tiếp.lủm thức ăn? 

A. Vì làm giảm năng suất của cây sử dụng thân. 
B. Vì làm giảm năng suất của cây sử dụng củ. 
c. Vì làm giảm năng suất của cây sử dụng lá. 
D. Vì không có enzim phân giải nên được tích luỹ trong nông phẩm sẽ 

gây độc hại cho người và động vật. 
14. Êtilen có vai trò 

A. thúc quả chóng chín, rụng lá, rụng quả. 
B. thúc quả chóng chín, rụng lá, kìm hãm rụng quả. 
c. thúc quả chóng chín, rụng quả, kìm hãm rụng lá. 
D. thúc quả chóng chín, ức chế rụng lá và rụng quả. 

15. Auxin chủ yếu sinh ra ở 
A. đỉnh của thân và cành. 
B. thân,lá. 
c. phôi hạt, chóp rễ. 
D. tế bào đang phân chia ờ rễ, hạt, quả. 
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16. Người ta sử dụng để gibêrelin để 

A. kích thích nảy mầm của hạt, chồi, củ, sinh trưởng chiều cao của 
cây, phát triển bộ lá, tạo quả không hạt. 

B. kích thích nảy mầm của hạt, chồi, củ, sinh trưởng chiều cao của 
cây, tạo quả không hạt. 

c. làm giảm đô nảy mầm của hạt, chồi, củ, kích thích sinh trưởng 
chiều cao của cây, tạo quả không hạt. 

D. kích thích nảy mầm của hạt, chồi, củ, sinh trưởng chiều cao của cây 
và phát triển bộ rễ, tạo quả không hạt. 

17. Người ta sử dụng auxin tự nhiên (AỈA) và auxin nhân tạo (ANA, AỈB) để 

A. kích thích ra rễ ở cành giâm, cành chiết, hạn chế tỉ lệ thụ quả, tạo 
quả không hạt, nuôi cấy mô và tế bào thực vật, diệt cỏ. 

B. kích thích ra rễ ở cành giâm, cành chiết, tăng tỉ lệ thụ quả, tạo quả 
có hạt, nuôi cấy mô và tế bào thực vật, diệt cỏ. 

c. hạn chế ra rễ ở cành giâm, cành chiết, tăng tỉ lệ thụ quả, tạo quả 
không hạt, nuôi cấy mô và tế bào thực vật, diệt cỏ. 

D. kích thích ra rễ ở cành giâm, cành chiết, tăng tỉ lộ thụ quả, tạo quả 
không hạt, nuôi cấy mô và tế bào thực vật, diệt cỏ. 

18. T ương quan giữa GA/AAB điều tiết trạng thái sinh lí của hạt như thế nào? 

A. Trong hạt khô, GA và AAB đạt trị số ngang nhau.. 
B. Trong hạt khô, GA rất thấp, AAB đạt trị số cực đại. Trong hạt nảy 

mầm, GA tăng nhanh, đạt trị số cực đại; còn AAB giảm xuống rất 
mạnh. 

c. Trong hạt nảy mầm, AAB có trị sô' lớn hơn GA. 
D. Trong hạt khô, GA đạt trị số cực đại, AAB rất thấp. Trong hạt nảy 

mầm, GA tăng nhanh, giảm xuống rất mạnh; còn AAB đạt trị số 
cực đại. 
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c. Khi nhau thai được hình thành sẽ tiết ra hoocmôn kích dục nhau 
thai (HCG) ức chế sự tiết ra FSH và LH của tuyến yên. 

D. Khi nhau thai được hình thành sẽ duy trì thể vàng tiết ra 
prôgestêron ức chế sự tiết ra FSH và LH của tuyến yên. 

14. Nếu thiểu tirôxin sẽ dẫn đến hậu quả gì đôl với trẻ em ? 

A. Người bé nhỏ hoặc khổng lồ. 
B. Chậm lớn hoặc ngừng lớn, trí tuệ kém phát triển. 
c. Các đặc điểm sinh dục phụ nam kém phát triển. 
D. Các đậc điểm sinh dục phụ nữ kém phát triển. 

15*. Nhau thui sản sinh ru hoocmôn 

A. prôgestêron. B. FSH. 
c. HCG. D. LH. 

16. Ecđixơn có túc dụng 

A. gây ức chế lột xác của sâu bướm, kích thích sâu biến thành nhộng 

và bướm. 
B. gây lột xác của sâu bướm, ức chế sâu biến thành nhộng và tướm. 
c. gây ức chế lột xác của sâu bướm, kìm hãm sâu biến thành thộng và 

bướm. 
D. gây lột xác của sâu bướm, kích thích sâu biến thành nhộng và bướm. 

17. Tirôxin có túc dụng 

A. kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dạc phụ ở 
con cái. 

B. kích thích chuyển hoá ở tế bào và sinh trưởng, phát tiìển bình 

thường của cơ thể. 
c. tăng cường quá trình tổng hợp prôtêin, do đó kích thích quá trình 

phân bào và tăng kích thước tế bào, vì vậy làm tăng cườnỊ sự sinh 

trưởng của cơ thể. 
D. kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở 

con đực. 

18*. Thể vàng sản sinh ru hoocmôn 

A. FSH B. LH. 
c. HCG. D. prôgestêron. 

Phiếu trả lời 
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III. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT 

TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT 

/. Vliân tố quan trọng diều klìiển sinh trưởng và phát triển của dộng vật lù 

\. nhiệt độ và ánh sáng. B. nhân tô' di truyền, 
c. thức ăn. D. hoocmôn. 

2. Tại sao tắm vào lúc ánh sáng yếu có lợi cho sự sinh trưởng và phát 
triển của trẻ nhỏ ? 

A. Vì tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D có vai 
trò chuyển hoá natri để hình thành xương. 

B. Vì tia tử ngoại làm cl o tiền vitamin D biến thành vitamin D có vai 
trò chuyển hoá canxi để hình thành xương. 

c. Vì tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D có vai 
trò chuyển hoá kali để hình thành xương. 

D. Vì tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D có vai 
trò ôxi hoá để hình thành xương. 

3. Vì sao dối với động vật hằng nhiệt khi trời rét thì sinh trưởng và phát 
triển bị ảnh hưởng ? 

A. Vì thân nhiệt giảm làm cho sự chuyển hoá trong cơ thể giảm làm 
hạn chế tiêu thụ năng lượng. 

3. Vì thân nhiệt giảm làm cho sự chuyển hoá trong cơ thể giảm, sinh 
sản tăng. 

c. Vì thân nhiệt giảm làm cho sự chuyến hoá trong cơ thể tăng tạo 
nhiều nãng lượng để chống rét. 

D. Vì thân nhiệt giảm làm cho sự chuyển hoá trong cơ thể, sinh sản 
giảm. 

4. Các nhăn tô' môi trường có ảhlì hưởng rõ nhất vào giai đoạn nào trong 
{UÚ trình phát sinh cá thể của người ? 

A. Giai đoạn phôi thai. B. Giai đoạn sơ sinh, 
c. Giai đoạn sau sơ sinh. D. Giai đoạn trưởng thành. 

5. Y nào không dáng với vai trò của thức ăn dối với sinh trưởng và phát 
viển của dộng vật ? 

A. Làm tăng khả năng thích ứng của cơ thể đối với mọi điều kiện sống 
bất lợi của môi trường. 

B. Gia tăng phân bào tạo nên các mô, các cơ quan và hộ cơ quan, 
c. Cung cấp năng lượng cho hoạt động sống của cơ thể. 
D. Cung cấp nguyên liệu để tổng hợp các chất hữu cơ. 

6*. Tlĩời gian rụng trứng trung .bình vào ngày thứ mấy trong chu kì kinh 
nguyệt ở người ? 

A. Ngày thứ 15. B. Ngày thứ 12. 
c. Ngày thứ 13. D. Ngày thứ 14. 
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B. kìm hãm sự sinh trưởng của cành, lóng; làm mất trạng thái ngủ của 
chồi, của hạt, làm khí khổng đóng. 

c. kìm hãm sự sinh trưởng của cành, lóng; gây trạng thái ngủ cỉua chồi, 
của hạt, làm khí khống đóng. 

D. kìm hãm sự sinh trưởng của cành, lóng; làm mất trạng thái ngủ của 
chồi, của hạt, làm khí khống mở. 

10. Ềtilen được sinh ra 
A. ở hầu hết các phần khác nhau của cây, đặc biệt trong thời giam rụng 

lá, hoa già, quả còn xanh. 
B. ở hầu hết các phần khác nhau của cây, đặc biệt trong thời giam rụng 

lá, hoa già, quả đang chín. 
c. ở hoa, lá, quả, đặc biệt trong thời gian rụng lá, hoa già, quầ đang 

chín. 
D. ở hầu hết các phần khác nhau của cây, đặc biệt trong thời gian ra lá, 

hoa già, quả đang chín. 
11. Những hoocmôn thực vật thuộc nlìónì kích thích sinh trưởng là 

A. Auxin, gibêrelin, axit abxixic. 
B. Auxin, gibêrelin, xitôkinin. 
c. Auxin, gibêrelin, êtilen. 
D. Auxin, êtilen, axit abxixic. 

12. Auxin có vai trò 

A. kích thích nảy mầm của hạt, của chồi, ra hoa. 
B. kích thích nảy mầm của hạt, của chồi, ra quả. 
c. kích thíth nảy mầm của hạt, của chồi, ra rễ phụ. 
D. kích thích nảy mầm của hạt, của chồi, ra lá. 

13. Vì sao không dùng auxin nhân tạo đối với nông phẩm dược sữ dụng 
trực tiếp làm thức ăn? 

A. Vì làm giảm năng suất của cây sử dụng thân. 
B. Vì làm giảm năng suất của cây sử dụng củ. 
c. Vì làm giảm năng suất của cây sử dụng lá. 
D. Vì không có enzim phân giải nên được tích luỹ trong nông phiẩm sẽ 

gây độc hại cho người và động vật. 
14. Êtiỉẹn có vai trò 

A. thúc quả chóng chín, rụng lá, rụng quả. 
B. thúc quả chóng chín, rụng lá, kìm hãm rụng quả. 
c. thúc quả chóng chín, rụng quả, kìm hãm rụng lá. 
D. thúc quả chóng chín, ức chế rụng lá và rụng quả. 

15. Auxin chủ yếu sinh ra ở 
A. đỉnh của thân và cành. 
B. thân,lá. 
c. phôi hạt, chóp rễ. 
D. tế bào đang phân chia ở rễ, hạt, quả. 
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16. Người ta sử dụng đểgìbêrelin để 

A. kích thích nảy mầm của hạt, chồi, củ, sinh trưởng chiểu cao của 
cây, phát triển bộ lá, tạo quả không hạt. 

B. kích thích nảy mầm của hạt, chồi, củ, sinh trưởng chiều cao của 
cây, tạo quả không hạt. 

c. làm giảm độ nảy mầm của hạt, chồi, củ, kích thích sinh trưởng 
chiều cao của cây, tạo quả không hạt. 

D. kích thích nảy mầm eủa hạt, chồi, củ, sinh trưởng chiều cao của cây 
và phát triển bộ rễ, tạo quả không hạt. 

17. Người ta sử dụng auxin tự nhiên (AIA) và auxin nhân tạo (ANA,AIB) để 

A. kích thích ra rễ ở cành giâm, cành chiết, hạn chế tỉ lệ thụ quả, tạo 
quả không hạt, nuôi cấy mô và tế bào thực vật, diệt cỏ. 

B. kích thích ra rễ ở cành giâm, cành chiết, tăng tỉ lệ thụ quả, tạo quả 
có hạt, nuôi cấy mô và tế bào thực vật, diệt cỏ. 

c. hạn chế ra rễ ở cành giâm, cành chiết, tăng tỉ lệ thụ quả, tạo quả 
không hạt, nuôi cấy mô và tế bào thực vật, diệt cỏ. 

D. kích thích ra rễ ở cành giâm, cành chiết, tăng tỉ lệ thụ quả, tạo quả 
không hạt, nuôi cấy mô và tế bào thực vật, diệt cỏ. 

18. Tưtyng quan giữa GA/AAB điều tiết trụng thái sinh lí của hụt như thế nào? 

A. Trong hạt khô, GA và AAB đạt trị số ngang nhau.. 
B. Trong hạt khô, GA rất thấp, AAB đạt trị số cực đại. Trong hạt nảy 

mẩm, GA tăng nhanh, đạt trị số cực đại; còn AAB giảm xuống rất 
mạnh. 

c. Trong hạt nảy mầm, AAB có trị số lớn hơn GA. 
D. Trong hạt khô, GA đạt trị số cực đại, AAB rất thấp. Trong hạt nảy 

mầm, GA tăng nhanh, giảm xuống rất mạnh; còn AAB đạt trị số 
cực đại. 
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c. Khi nhau thai được hình thành sẽ tiết ra hoocmôn kích dục nhau 
thai (HCG) ức chế sự tiết ra FSH và LH của tuyến yên. 

D. Khi nhau thai được hình thành sẽ duy trì thể vàng tiết ra 
prôgestêron ức chế sự tiết ra FSH và LH của tuyến yên. 

14. Nếu thiếu tirôxin sẽ dẫn đến hậu quả gì đối với trẻ em ? 

A. Người bé nhỏ hoặc khổng lồ. 
B. Chậm lớn hoặc ngừng lớn, trí tuệ kém phát triển. 
c. Các đặc điểm sinh dục phụ nam kém phát triển. 
D. Các đậc điểm sinh dục phụ nữ kém phát triển. 

15*. Nhau thai sản sinh ra hooctnôn 

A. prôgestêron. B. FSH. 
c. HCG. D. LH. 

16. Ecđixơn có tác dụng 

A. gây ức chế lột xảc của sâu bướm, kích thích sâu biến thành nhộng 

và bướm. 
B. gây lột xác của sâu bướm, ức chế sâu biến thành nhộng và bướm. 
c. gây ức chế lột xác của sâu bướm, kìm hãm sâu biến thành nhông và 

bướm. 
D. gây lột xác của sâu bướm, kích thích sâu biến thành nhộng và bướm. 

17. Tirôxin có tác dụng 

A. kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh duc phụ ở 
con cái. 

B. kích thích chuyển hoá ở tế bào và sinh trưởng, phát triển bình 

thường của cơ thể. 
c. tăng cường quá trình tổng hợp prôtêin, do đó kích thích cuá trình 

phân bào và tăng kích thưóc tế bào, vì vậy làm tăng cường sự sinh 

trưởng của cơ thể. 
D. kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dạc phụ ở 

con đực. 

18*. Thể vàng sản sinh ra hoocmôn 

A FSH. B. LH. 
c. HCG. D. prôgestêron. 
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II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐÊN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT 

TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT 

1. Nhân tố quan trọng diều khiển sinh trướng và phát triển của dộng vật lủ 
A. nhiệt độ và ánh sáng. B. nhân tố di truyền. 
c. thức ăn. D. hoocmôn. 

2. Tại sao tắm vào lúc ánh sáng yếu có lợi cho sự sinh trưởng và phát 
triển của trẻ nhỏ ? 

A. Vì tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D có vai 
trò chuyển hoá natri để hình thành xương. 

B. Vì tia tử ngoại làm cl o tiền vitamin D biến thành vitamin D có vai 
trò chuyển hoá canxi để hình thành xương. 

c. Vì tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D có vai 
trò chuyển hoá kali để hình thành xương. 

D. Vì tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D có vai 
trò ôxi hoá để hình thành xương. 

3. Vì sao dối với động vật hằng nhiệt khi trời rét thì sinh trưởng vù phút 
triển bị ảnh hương ? 

A. Vì thân nhiệt giảm làm cho sự chuyên hoá trong cơ thể giảm làm 
hạn chế tiêu thụ năng lượng. 

B. Vì thân nhiệt giảm làm cho sự chuyên hoá trong cơ thể giảm, sinh 
sản tăng. 

c. Vì thân nhiệt giảm làm cho sự chuyến hoá trong cơ thể tăng tạo 
nhiều năng lượng để chống rét. 

D. Vì thân nhiệt giảm làm cho sự chuyển hoá trong cơ thể, sinh sản 
giảm. 

4. Các nhân tô môi trường có ảnli hưởng rõ nhất vào giai đoạn nào trong 
quá trình phát sinh cá thể của người ? 

A. Giai đoạn phôi thai. B. Giai đoạn sơ sinh, 
c. Giai đoạn sau sơ sinh. D. Giai đoạn trưởng thành. 

5. Y nào không dáng với vai trò của thức ăn dôi với sinh trưởng và phát 
triển của động vật ? 

A. Làm tăng khả năng thích ứng của cơ thế đối với mọi điều kiộn sống 
bất lợi của môi trường. 

B. Gia tăng phân bào tạo nên các mô, các cơ quan và hệ cơ quan, 
c. Cung cấp năng lượng cho hoạt động sống của cơ thể. 
D. Cung cấp nguyên liệu để tổng hợp các chất hữu cơ. 

6* Thời gian rụng trứng trung,hình vào ngày thứ mấy trong chu kì kinh 
nguyệt ở người ? 

A. Ngày thứ 15. B. Ngày thứ 12. 
c. Ngày thứ 13. D. Ngày thứ 14. 
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7*. Chu kì kinh nguyệt ử người íỉiễn ru trung bình bao nhiêu ngày ? 

A. 28 ngày. B. 26 ngày. 
c. 30 ngày. D. 32 ngày. 

8. Các biện pháp ngăn cản tinh trùng gặp trứng lù 

A. Dùng bao cao su, thắt ống dẫn tinh, giao hợp vào giai đoạn k:hông 
rụng trứng, uống viên tránh thai. 

B. Dùng bao cao su, thắt ống dẫn trứng, xuất tinh ngoài, giao hợp vào 
giai đoạn không rụng trứng. 

c. Dùng bao cao su, thắt ống dẫn tinh, xuất tinh ngoài, giao hợp vào 
giai đoạn không rụng trứng. 

D. Dùng bao cao su, thắt ống dẫn tinh, đặt vòng tránh thai, giao hợp 
vào giai đoạn không rụng trứng. 

9. Vì sao đối với động vật biến nhiệt khi trời rét thì sinh trưởng vù phát 

triển chậm ? 

A. Vì thân nhiệt giảm làm cho sự chuyển hoá trong cơ thể giảm, sinh 
sản tăng. 

B. Vì thân nhiệt giảm làm cho sự chuyển hoá trong cơ thể giảmi làm 
hạn chế tiêu thụ năng lượng. 

c. Vì thân nhiệt giảm làm cho sự chuyển hoá trong cơ thể, sinỉh sản 

giảm. 
D. Vì thân nhiệt giảm làm cho sự chuyển hoá trong cơ thể mạnth tạo 

nhiều năng lượng để chống rét. 

Phiếu trả lời 
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Chương IV. SINH SẢN 

I. SINH SẢN VÔ TÍNH 

1. Sinh sản vô tính ở thực vật 

ỉ Đặc điểm của bào tử Ị ù 

A' cá thể của một thế h?’ đươc phát tán nhờ gió, nước đảm 
báo mở rộng vùng phân bố của loài. 

B lẩLđu?! nh,Ìều cá thể của một thệ' hệ, được phát tán nhờ gió, nước 
dám báo mở rộng vùng phân bố của loài. 

c S°„đ^C nhiểu cá thê của một thế hệ, được phát tán chỉ nhờ gió, 
dám báo mở rộng vùng phân bố của loài. 

D !£° dư?c nhiều cá tỉlể của một thế hệ, được phát tán chỉ nhờ nước, 
đám báo mở rộng vùng phân bố của loài. 

2. Tại sao ỏ (ây ăn quả lâu năm người ta thường chiết cành ? 

A. Vì để nhân giống nhanh và nhiều. 
B. VỊ dễ trồng và ít công chăm sóc. 

c. Vi rút ngắn thời gian .sinh trưởng, sớm thu hoạch và biết trước đăc 
tính của qúả. 

D. Vì để tránh sâu bệnh gây hại. 

3. Đặc điểm của bào tử lù 

A. mang bộ nhiễm sắc thể đơn bội và hình thành cây lưỡng bội. 
e. mang bộ nhiễm sắc thể đơn bội và hình thành cây đơn bội. 

mang bộ nhiễm sắc thể lưỡng bôi và hình thành cây lương bội. 
D. mang bộ nhiễm sắc thế lưỡng bội và hình thành cây đơn bôi/ 

4. Sinh sản sinh dưỡng /à 

A. tạo ra cây mới chỉ từ một phần thân của cây. 

B. tạo ra cây mới từ một phẩn của Cơ quan sinh dưỡng ở cày mẹ. 
c. tạo ra cây mới chỉ từ lá của cây. 
D. tạo ra cây mới chỉ từ rễ của cây. 

5. Slình sản bào tử có ở những ngành thực vật nào ? 

Ã' í?0Uyếỉ; Hạj trần- B Rêu. Hạt trần, 
c. Rêu, Quyết. D. Quyết, Hạt km. 

ổ. Ba SỐ cây ủn quả được trồng trọt mở rộng bảng 

^■ ^otàhạt. B. giâm cành, 
c. chiết cành. D. ghép cành. 

7. Y nào không đúng với ưu điểm của phương pháp nuôi cấy mô ? 

d" ÍS tri nhí"mg tính trạng mong muốn về mặt di truyền. 
B.. Nhân nhanh với số lượng lớn cây giống và sạch bệnh. 
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c. Phục chế giống cây quý, hạ giá thành cây con nhờ giảm mật bằng 

sản xuất. 
D. Dễ tạo ra nhiều biến dị di truyền cung cấp cho chọn giống 

8. Sinh sản hào tử lừ 
A. tạo ra thế hệ mới từ hợp tử được phát sinh ở những thực vật có xen 

kẽ thế hệ thê bào tử và giao tử thể. 
B. tạo ra thế hệ mới từ bào tử được phát sinh do giảm phan ở pha giao 

tử thể của những thực vật có xen kẽ thế hệ thể bào tử và giao tử thể. 
c. tạo ra thế hệ mới từ bào tử được phát sinh ở những thực vật có xen 

kẽ thế hệ thể bào tử và giao tử thể. 
D. tạo ra thế hệ mới từ bào tử được phát sinh do nguyên phãn ở những 

thực vật có xen kẽ thế hệ thể bào tử và giao tử thê. 

9. Vì sao phải cắt hỏ hết lá ở cành ghép ? 

A. Vì để tập trung nước nuôi các cành ghép. 
B. Vì để tránh gió mưa làm lay cành ghép. 
c. Vì để loại bỏ sâu bệnh trên lá cây. 
D. Vì đẻ tiết kiệm nguồn chất dinh dưỡng cung cấp cho lá. 

10. Sinh sản vô tính ở thực vật lù 

A. tạo ra cây con mang những tính trạng giống và khác cây mẹ, không 

có sự kết hợp của giao tử đực và cái. 
B. tạo ra cây con giống cây bố và mẹ, có sự kết hợp của giao tỉử đực và cái 
c. tạo ra cây con giống cây mẹ, có sự kết hợp của giao tử đực và cái. 
D. tạo ra cây con giống cây mẹ, không có sự kết hợp của giao tử đực 

và cái. 

11. Trong thiên nlìiên, cậy tre sinh sản hằng 

A. rễ phụ. B. lóng. 
c. thân rễ. D. thân bò. 

Phiếu trả lời 
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2. Sinh sả n vô tính 0 động vật 

/. Ý nủo không phải lủ sinh sản vô tính ở (lộng vật đu hào ? 

A. Bào tử phát sinh thành cơ thê mới. 
B. Trứng không thụ tinh (trinh sinh) phát triển thành cơ thể mới. 
c. Mảnh vụn vỡ từ cơ thể phát triển thành cơ thế mới. 
D Chổi con sau khi được hình thành trên cơ thê mẹ sẽ tách ra thành cơ 

thế mới. 

2. Dặc điểm nào không (lúng với sinlì sản vô tính ở dộng vật ? 

A. Tạo ra số lượng lớn con chầu trong thời gian ngắn. 
B. Đảm bảo sự ổn định về mặt di truyền qua các thế hệ cơ thể. 
c. Cá thê có thể sống độc lâp, đơn lẻ vẫn sinh sản bình thường. 
D. Có khả năng thích nghi cao với sự thay đổi của điều kiện môi trường. 

3. Hình thức sinh sản vô tính nào ở động vật sinh ra dược nhiêu cá thể 
nhất từ một cá thể mẹ ? 

A. Nảy chồi. B. Phân đôi. 
c. Trinh sinh. D. Phân ma$& 

4. Hạn chê của sinh sản vô tính lủ 

A. tạo ra các 4thế hệ con cháu không đồng nhất về mặt di truyền, nên 
thích ứng khác nhau trước điều kiện môi trường thay đổi. 

B. tạo ra các thế hệ con cháu đồng nhất về mặt di truyển, nên thích 
ứmg đồng nhất trước điều kiện môi trường thay đổi. 

c. tạo ra các thế hệ con cháu đồng nhất về mặt di truyền, nên thích 
ứmg kém trưóc điều kiện môi trường thay đổi. 

D. tạo ra các thế hệ con cháu đồng nhất về mặt di truyền, nên thích 
ứrng chậm chạp trưóe điều kiện môi trường thay đổi. 

5. Sinh sản vô tính ở động vật lủ 

A. rniột cá thể sinh ra một hay nhiều cá thể giống mình, không có sự 
kiết hợp giữa tinh trùng và trứng. 

B. rmột cá thể luôn sinh ra nhiều cá thể giống mình, không có sự kết 
h(ợp giữa tinh trùng và trứng. 

c. nuột cá thể sinh ra một hay nhiều cá thể giống và khác mình, không 
C(0 sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng. 

D. rniột cá thể luôn sinh ra chỉ một cá thể giống mình, không có sự kết 
h<ợp giữa tinh trùng và trứng. 

6. Sinh sản vô tính à động vật dựa trên các hình thức phân hào nào ? 

A. Tirực phân và nguyên phân. 
B. Tirực phân và giảm phân. 
c. Giảm phân và nguyên phân. 
D. Tìrực phân, giảm phân và nguyên phân. 
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7. Những hình thức sinh sản vô tính nào chỉ có ở dộng không xương sống ? 

A. Phân đôi, nảy chồi. B. Trinh sinh, phân mảnh, 
c. Nảy chồi, phân mảnh. D. Phân mảnh, nảy chồi. 

8. Nguyên tốc của nhân hdn vô tính lủ 

A. chuyển nhân của tế bào xôma (n) vào một tế bào trứng đã lấy mất 
nhân, rồi kích thích tế bào trứng phát triển thành phôi rồi tiếp tục 
hình thành cơ thể mới. 

B. chuyển nhân của tế bào xôma (2n) vào một tế bào trứng đã lấy mất 
nhân, rồi kích thích tế bào trứng phát triển thành phôi rồi tiếp tục 
hình thành cơ thể mới. 

c. chuyển nhân của tế bào xôma (2n) vào một tế bào trứng, rồi kích 
thích tế bào trứng phát triển thành phôi rồi tiếp tục hình thành cơ 
thể mới. 

D. chuyển nhân của tế bào trứng vào tế bào xôma, kích thích tế bào 
trứng phát triển thành phôi rồi tiếp tục hình thành cơ thê’ mới. 

9. Hình thức sinh sản vô tính nào ở dộng vật diễn ra đơn giản nhất ? 

A. Phân đôi. B. Nảy chồi. 
c. Trinh sinh. D. Phân mảnh. 

10. Hình thức sinh sản vô tính nào có cả ở động vật dơn hào vù đa hào? 

A. Trinh sinh. B. Phân mảnh. 
c. Nảy chồi. D. Phân đôi. 

11. Hình thức sinh sản vô tínli nào có ở động không xương sông và có 

xương sống ? 

A. Phân đôi. B. Nảy chồi. 
c. Trinh sinh. D. Phân mảnh. 

Phiếu trả lời 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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II. SINH SẢN HỮU TÍNH 

I. Sinh sản hữu tính ở thực vật 

1 Bản chất của sự thụ tinh kép ở thực vật có hoa lù 

A. sự kết hợp hai nhân giao tử đực với nhân của trứng và nhân cực 
trong túi phôi tạo thành hợp tử và nhân nội nhũ. 

B. sự kết hợp của hai tinh tử với trứng ờ trong túi phôi. 
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c. sự kết hợp hai bộ nhiễm sắc thê đơn bội của giao tử đực và cái (trứng) - 
trong túi phôi tạo thành hợp tử có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội. 

D. sự kết hợp nhân của hai giao tử đực và cái (trứng) trong túi phôi tạo 
thành hợp tử. 

2. Trong quá trình hình thành giao tử đực ả thực vật có hoa có mẩy lần 
phân hào ? 

A. 1 lần giảm phân và 2 lần nguyên phân. 
B. 2 lần giảm phân và 1 lần nguyên phân. 
c. 1 lần giảm phân và 1 lần nguyên phân. 
D. 2 lần giảm phân và 2 lần nguyên phân. 

3. Sự hình thành túi phôi ở thực vật có hoa diễn ra như thế nào ? 

A. Tế bào mẹ của noãn giảm phân cho 4 đại bào tử -» 1 đại bào tử 
sống sót nguyên phân cho túi phôi chứa 2 tế bào đối cực, 3 tế bào 
kèm, 1 tế bào trứng, 2 nhân cực. 

B. Tế bào mẹ của noãn giảm phân cho 4 đại bào tử —> Mỗi đại bào tử 
nguyên phân cho túi phôi chứa 3 tế bào đối cực, 2 tế bào kèm, 1 tế 
bào trứng, 2 nhân cực. 

c. Tế bào mẹ của noãn giảm phân cho 4 đại bào tử -> 1 đại bào tử 
sống sót nguyên phân cho túi phôi chứa 3 tế bào đối cực, 2 tế bào 
kèm, 1 tế bào trứng, 2 nhân cực. 

D. Tế bào mẹ của noãn giảm phân cho 4 đại bào tử —> 1 đại bào tử 
sống sót nguyên phân cho túi phôi chứa 3 tế bào đối cực, 3 tế bào 
kèm, 1 tế bào trứng, 1 nhân cực. 

4. Sinh sản hữu tính ở thực vật là 

A. sự kết hợp ngẫu nhiên của hai giao tử đực và cái tạo nên hợp tử phát 
triển thành cơ thể mới. 

B. sự kết hợp có chọn lọc của hai giao tử đực và cái tạo nên hợp tử 
phát triển thành cơ thể mới. 

c. sự kết hợp có chọn lọc của giao tử cái với nhiều giao tử đực tạo nên 
hợp tử phát triển thành cơ thể mới. 

D. sự kết hợp của nhiều giao tử đực với một giao tử cái tạo nên hợp tử 
phát triển thành cơ thể mới. 

5. Sộ nhiễm sắc thể ở các tế hào có mặt trong sự hình thành giao tử đực 
(ở thực vật có hoa như thế nào ? 

A. tê' bào mẹ, các tiểu bào tử, tế bào sinh sản, tế bào ống phấn đều 
mang 2n; các giao tử đều mang n. 

ÌB. tế bào mẹ, các tiểu bào tử, tế bào sinh sản mang 2n, tế bào ống 
phấn, các giao tử đếu mang n. 

c. tê' bào mẹ mang 2n; các tiểu bào tử, tế bào sinh sản, tế bào ống 
phấn, các giao tử đều mang n. 

D. tế bào mẹ, các tiểu bào tử mang 2n; tế bào sinh sản, tế bào ống 
phấn, các giao tử đểu mang n. 
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ố. Bộ nhiễ/n sắc thể ở các tể hùọ có mặt trong sự hình thành túi phôi â 
thực vật có hoa như thế nào ? 

A. Tế bào mẹ, đại bào tử, tế bào đối cực đều mang 2n; tế bào kém, tế 
bào trứng, nhân cực đều mang n. 

B. Tế bào mẹ mang 2n; đại bào tử, tế bào đối cực, tế bào kèm, tê bào 
trứng, nhân cực đều mang n. 

c. Tế bào mẹ, đại bào tử, tê bào đối cực, tế bào kèm đều mang 2n; tế 
bào trứng, nhân cực đểu mang n. 

D. Tế bào mẹ, đại bào tử mang 2n; tế bào đối cực, tế bào kèm, tế bào 
trứng, nhân cực đều mang n. 

7. Ý nào không đúng khi nói về hạt ? 

A. Tế bào tam bội trong hạt phát triển thành nội nhũ. 
B. Hạt là noãn đã được thụ tinh phát triển thành.. 
c. Hợp tử trong hạt phát triển thành phôi. 
D. Mọi hạt của thực vật có hoa đều có nội nhũ. 

8. Y nào không đúng khi nói về quả ? 
A. Quả là do bầu nhuỵ sinh trưởng dày lên chuyển hoá thành. 
Ẹ. Quả có vai trò bảo vệ hạt. 
c. Quả không hạt đều là quả đom tính. 
D. Quả có thể là phưomg tiên phát tán hạt. 

9. Thụ tinh kép ỏ thực vật có hoa lù 
A. sự kết hợp của hai tinh tử với trứng ở trong túi phôi. 
B. sự kết hợp hai nhân giao tử đực với nhân của trứng và nhtn cực 

trong túi phôi tạo thành hợp tử và nhân nộí nhũ. 
c. sự kết hợp hai bộ nhiễm sắc thể đom bội của giao tử đực và cái trúng) 

trong túi phôi tạo thành hợp tử có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội. 
D. sự kết hợp nhân của hai giao tử đực và cái (trứng) trong túi pkôi tạo 

thành hợp tử. 
10. Thụ phấn chéo là 

A. sự thụ phấn của hạt phấn cây này với nhụy của cây khác loài. 
B. sự kết hợp của tinh tử với trứng của cùng hoa. 
c. sự thụ phấn của hạt phấn với nhụy của cùng hoa hay hoa khíc của 

cùng một cây. 
D. sự thụ phấn của hạt phấn cây này với nhụy của cây khác cùng loài. 

1 ỉ. Sự hình thành giao tử đực ở thực vật có hoa diễn ra như thế nào 7 

A. Tế bào mẹ giảm phân cho 4 tiểu bào tử -> 1 tiểu bào tử rguyôn 
phân 1 lần cho 1 hạt phấn chứa 1 tế bào sinh sản và 1 tế bìo ống 

phấn -» Tế bào sinh sản giảm phân tạo 4 giao tử đực. 

B. Tế bào mẹ giảm phân cho 4 tiểu bào tử —> mỗi tiểu bào tử rgưyôn 
phân 1 lần cho 1 hạt phấn chứa 1 tế bào sinh sản và 1 tế bio ống 

phấn -» Tế bào sinh sản nguyên phân 1 lần tạo 2 giao tử đực. 
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c. Tế bào mẹ nguyên phân 2 lần cho 4 tiêu bào tử —» 1 tiêu bào tử 
nguyên phân 1 lần cho 1 hạt phấn chứa 1 tế bào sinh sản và I tế bào 

ống phấn —> Tế bào sinh sản nguyên phAn I lần tạo 2 giao tử đực. 

D. Tế bào mẹ giám phàn cho 4 tiểu bào tử —> 1 tiểu bào tử nguyên 
phân 1 lán cho 2 hạt phấn chứa 1 tế bào sinh sản và 1 tế bào ống 

phấn -» Tế bào sinh sản nguyên phân 1 lần tạo 2 giao tử đực. 

12. Trong quá trình hình thùnli túi phôi ở thực vật có hoa có mấy lần phân hào? 

A. 1 lần giảm phin và 2 lần nguyên phân. 
B. 1 lần giảm ph.~n và 1 lần nguyên phân, 
c. 1 lần giảm phâi và 3 lần nguyên phàn. 
D. 1 lần giảm phân và 4 lần nguyên phân. 

13. Đực điểm nào không phải lủ ưu thế của sinh sản hữu tính so với sinh 

sản vô tính ở thực vật? 

A. Là hình thức sinh sản phổ biến. 
B. Có khả năng thích nghi với những điều kiện môi trường biếri đổi. 
c. Tạo ra được nhiều biến dị tổ hợp làm nguyên liệu cho chọn giống 

và tiến hoá. 
D. Duy trì ổn định những tính trạng tốt về mặt di truyền. 

14. Thụ tinh à thực vật cỏ hoa lù 

A. sự kết hợp hai bộ nhiễm sắc thể đon bội của giao tử đực và cái (trứng) 
trong túi phôi tạo thành hợp tử có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội. 

B. sự kết hợp hai nhân giao tử đực với nhân của trứng và nhân cực 
trong túi phôi tạo thành hợp tử. 

c. sự kết hợp nhân của hai giao tử đực và cái (trứng) trong túi phôi tạo 
thành hợp tử. 

D. Sự kết hợp của hai tinh tử với trứng ở trong túi phôi. 

15. Thụ phấn lủ 
A. sự nảy mầm của hạt phấn trên núm nhuỵ. 
B. sự di chuyển của tinh tử trên ống phấn, 
c. sự kéo dài Ống phấn trong vòi nhuỵ. 
D. sự rơi của hạt phấn vào núm nhuỵ và nảy mầm. 

16. Tự thụ phấn tù 

A. sự kết hợp của tinh tử của cây này với trứng của cây khác. 
B. sự thụ phấn của hạt phấn với nhụy của cùng hoa hay hoa khác của 

cùng một cây. 
c. sự thụ phấn của hạt phấn cây này với nhụy của cây khác loài. 
D. sự thụ phấn của hạt phấn cây này với nhụy của cây khác cùng loài. 

17. Bộ nhiễm sắc thể của các nhân ỏ trong quá trình thụ tinh ở thực vật có 

hoa như thể nào ? 

A. Nhân của giao tử là n, của nhân cực là 2n, của trứng là n, của hợp tử 
là 2n, của nội nhũ là 2n. 
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B. Nhân của giao tử là n, của nhân cực là 2n, của trứng là n, của hợp từ 
là 2n, của nội nhũ là 4n. 

c. Nhân của giao tử là n, của nhân cực là 2n, của trứng là n, của hợp tử 
là 2n, của nội nhũ là 3n. 

D. Nhân của giao tử là n, của nhân cực là n, của trứng là n, của hợp tử 
là 2n, của nội nhũ là 3n. 

Phiếu trả lời 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

2. Sinh sản hữu tính ở động vật 

/. Vì sao thụ linh trong tiến lioá hơn thụ tinh ngoài ? 

A. Vì đỡ tiêu tốn năng lượng. 
B. Vì cho hiệu suất thụ tinh cao. 
c. Vì không chịu ảnh hưởng của các tác nhân môi trường. 
D. Vì không nhất thiết phải cần môi trường nước. 

2. Điều nào không đúng khi nói về sinh sản cửa động vật ? 

A. Động vật đơn tính chỉ sinh ra một loại giao tử đực hoặc cái. 
B. Động vật lưỡng tính sinh ra cả hai loại giao tử đực và cái. 
c. Động vật đơn tính hay lưỡng tính chỉ có hình thức sinh sản hữu tính. 
D. Có động vật có cả hai hình thức sinh sản vô tính và hữu tính. 

3. Điều nùo không đúng khi nói về thụ tinh ở động vật ? 

A. Tự phối (tự thụ tinh) là sự kết hợp của hai loại giao tử đực và cái 
cung được phát sinh từ một cơ thể lưỡng tính. 

B. Các động vật lưỡng tính chỉ có hình thức tự thụ tinh. 
c. Giao phối (thụ tinh chéo) là sự kết hợp của hai giao tử đực và cái 

được phát sinh từ hai cơ thể khac nhau. 
D. Một số động vật lưỡng tính vẫn diễn ra sự thụ tinh chéo. 

4. Đặc điểm nào không phải là lùi thể của sinh sàn giao phối so với shh 
sản tự phối ỏ động vật? 

A. Duy trì ổn định những tính trạng tốt về mặt di truyền. 
B. Có khả năng thích nghi với những điều kiện môi trường biến đổi. 
c. Tạo ra được nhiều biến dị tổ hợp làm nguyên liệu cho tiến hoá. 
D. Là hình thức sinh sản phổ biến. 
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5. Hướng tiến hoá về sinh sản của động vật là 

A Từ hữu tính đến vò tính, từ thụ tinh ngoài đến thụ tinh trong, từ đẻ 
trứng đến đẻ con. 

B Từ vô tính đến hữu tính, từ thụ tinh trong đến thụ tinh ngoài, từ đẻ 
trứng đến đẻ con. 

c Từ vô tính đến hữu tính, từ thụ tinh ngoài đến thụ tinh trong, từ đẻ 
trứng đến đẻ con. 

D Từ vô tính đến hữu tính, tír thụ tinh trong đến thụ tinh ngoài, từ đẻ 
con đến đẻ trứng. 

6. Vi sao sinh sản theo kiến giao phối tiên hoá hơn sinh sản vô tính ? 

A Vì thế hệ sau có sự tổ hợp vật chất di truyền có nguồn gốc khác 
nhau tạo ra sự đa dạng về mặt di truyền, làm xuất hiện nhiều biến dị 
tô hợp có lợi thích nghi với sự thay đổi của môi trường. 

B. Vì thế hệ sau có sự tố hợp vật chất di truyền có nguồn gốc khác 
nhau tạo ra sự đa dạng về mặt di truyền, làm giám xuất hiện nhiều 
biến dị tổ hợp có hại và tăng cường khá năng thích nghi với sự thay 
đổi của môi trường. 

c. Vì thê hệ sau có sự tổ hợp vật chất di truyền có nguồn gốc khác 
nhau tạo ra sự đa dạng vé mặt di truyền, làm xuất hiện nhiều biến dị 
tổ hơp và có khả năng thích nghi với sự thay đổi của môi trường. 

D Vì thê hệ sau có sự đồng nhất về mật di truyền tạo ra khá năng 
thich nghi đồng loạt với sự thay đổi của môi trường. 

7. Điều nào không đúng khi nói về hình thức thụ tinh à (lộng vật ? 

A Thụ tinh ngoài là sự kết hợp của hai loại giao tử đực và cái diễn rã 
ở ngoài cơ thể con cái. 

B. Thụ tinh trong là sự kết hợp của hai loại giao tử đực và cái diễn ra 
ở trong cơ thể con cái. 

c. Thụ tinh trong làm tăng tí sống sót của con non. 
Đ.Thụ tinh ngoài làm tăng hiệu quả thụ tinh. 

8. Sinh sản hữu tính ở động vật là 

A. sự kết hợp ngẫu nhiên của hai giao tử đực và cái tạo nên hợp tử phát 
triển thành cơ thể mới. 

B. sự kết hợp có chọn lọc của hai giao tử đực và cái tạo nên hợp tử 
phát triển thành cơ thê' mới. 

c. sự kết hợp có chọn lọc của giao tử cái với nhiều giao tử đực tạo nên 
hợp tử phát, triển thành cơ thế mới. 

D.sự kết hợp của nhiều giao tử đực với một giao tử cái tạo nên hợp tử 
phát triển thành cơ thể mới. 

9: Vì sao phương thức đe' con tiến hoú hơn đẻ trứng ? 

A. Vì sô' lượng con được sinh ra ít hơn nên bảo vệ sức khoẻ cho cơ thể mẹ. 
B. Vì phôi được nuôi dưỡng, bảo vệ trong cơ thể mẹ, đảm bảo cho sự 

sống sót và phát triển tốt hơn. 
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c. Vì tạo ra mối quan hệ mật thiết giữa con với bố mẹ. 
D. Vì có sự giao cấu làm tặng mối quan hệ sinh sản giữa các cá thể 

trong loài. 
10. Đặc điểm nào không phai là ưu tliểcủa sinh sản hữu tinh so với sinh 

sản vô tính ở động vật? 
A. Duy trì ổn định những tính trạng tốt về mặt di truyền. 
B. Tạo ra được nhiều biến dị tổ hợp làm nguyên liệu cho chọn giống 

và tiến hoá. 
c. Có khả năng thích nghi với những điều kiện môi trường biến đổi. 
D. Là hình thức sinh sản phố biến. 

11. Bản chất của quá trình thụ tình âđộng vật là 

A. sự kết hợp các nhân của nhiều giao tử đực với một nhân giao tử cái. 
B. sự kết hợp của nhiều giao tử đực với một giao tử cái. 
c. sự kết hợp hai bộ nhiêm sắc thể đơn bội (n) của hai giao tử đựe và 

cái tạo thanh bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội (2n) ở hợp tử. 
D. sự kết hợp của hai giao tử đực và cái. 

Phiếu trả lời 

ỉ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 

III. Cơ CHẾ ĐIỀU HOÀ VÀ ĐIỂU KHIỂN SINH SẢN 

1. Cơ chế điều hoà sinh sản 

1. Tế hào kẽ tiết ra chất nào ? 
A. GnRH B. Testôstêrôn. 

C. FSH. D. LH. 

2. LH có vai trò 
A. kích thích ống sinh tinh sản sinh tinh trùng. 
B. kích thích tế bào kẽ sản xuất ra testôstôrôn. 
c. kích thích phát triển ống sinh tinh và sản sinh tinh trùng. 
D. kích thích tuyến yên sản sinh FSH. 

3. Prôgestêrôn và ơstrôgen có vai trồ 
A. kích thích niêm mạc dạ con phát triển chuẩn bị cho hợp tử làm tổ. 
B. kích thích nang trứng chín và rụng trứng, hình thành và duy trì thể 

vàng hoạt động. 
c. kích thích tuyến yên tiết hoocmôn. 
D. kích thích phát triển nang trứng. 
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4 LH có vai trò 

A. kích thích phát triển nang trứng. 
B. kích thích nang trứng chín và rụng trứng, hình thành và duy trì thê 

vàng hoạt động. 
c. kích thích tuyến yên tiết hoocmôn. 
D. kích thích niêm mạc dạ con phát triển chuẩn bị cho hợp tử làm tố. 

Cơ sở khoa học của nông thuốc tránh thai là 

A. làm giảm nồng độ prôgestêrón và ơstrôgen trong máu ức chế ngược 
lên tuyến yên và vùng dưới đồi làm giảm tiết GnRH, FSH và LH 

nên trứng khống chín và không rụng. 
B. làm tăng nồng độ prôgestêrôn và ơstrôgen trong máu ức chế ngược 

lên tuyến yên và vùng dưới đồi làm tăng tiết GnRH, FSH và LH nên 

trứng không chín và không rụng. 
c. làm tăng nong độ prôgesterôn và ưstrôgen trong máu ức chế ngược 

lên tuyến yên và vùng dưới đồi làm giảm tiết GnRH, FSFi và LH 

nên trứng không chín và không rụng. 
D. làm giảm nồng độ prôgestêrôn và ơstrôgen trong máu ức chế ngược 

lên tuyến yên và vùng dưới đồi làm tăng tiết GnRH, FSH và LH nên 

trứng không chứvvà không rụng. 

ố. FSH có vai trò 
A. kích thích tế bào kẽ sản xuất ra testôstêrốn. 
B. kích thích tuyến yên sản sinh LH. 
c. kích thích ống sinh tinh sản sinh tinh trùng. 
D. kích thích phát triển ống sinh tinh và sản sinh tinh trùng. 

7. Thể vàng tiết ra những chất nào ? 
A. Prôgestêrôn và ơstrôgen. B. FSH, ơstrôgen. 
c. LH, FSH. D. Prôgestêrôn, GnRH. 

K Khi nồng độ testôstêrôn trong máu tăng cao có tác dụng 

A. kích thích tuyến yên và vùng dưới đồi làm tãng tiết GnRH, FSH và LH. 
B. ức chế ngược lên tuyến yên và vùng dưới đồi làm giảm tiết GnRH, 

FSHvàLH. 
c. ức chế ngược lên tuyến yên và vùng dưới đồi, làm hai bộ phân này 

không tiết GnRH, FSH và LH. 
D. gây ức chế ngược lên tuyến yên và vùng dưới đồi làm tăng tiết 

GnRH, FSH va LH. 

Ị. Vùng (tồi tiết ra cltất nào ? 

A. Testôstêrôn. B. GnRH 
c. LH. D. FSH. 

j0. Điều hòa ngược ủm tính diễn ra trong quá trình sinh tinh trùng khi 

A. nồng độ GnRH cao. B. nồng độ FSH và LH giảm. 

c. nồng độ testôstêrôn cao. D. nồng độ testôstêrôn giảm. 
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II. Những yêu tó nào gây ru rối loạn L/IIÚ trình sinh trứng vù gitủni Hui 
năng sinh tinh trùng? 

A. Căng thăng thần kinh (stress), sợ hãi, lo âu. buồn phiền kéo dài và 
chế độ ăn không hợp lí giầy rối loạn trao đổi chất của cơ thê. 

B. Căng thảng thần kinh (stress), sợ hãi, lo âu, buồn phiền kéo dài và 
nghiện thuốc lá, nghiện rượu, nghiện ma túy. 

c. Cậng thăng thần kinh (stress), sợ hãi, lo âu, buồn phiển kéo dài và 
thiếu ăn, suy dinh dưỡng. 

D. Chê độ ăn không hợp lí gây rối loạn trao đổi chất của cơ thể và 
nghiện thuốc lá, nghiện rượu, nghiện ma túy. 

12*. Tế hào sinh tinh tiết ru chất nào? 

A. Testôstêrôn. B. FSH. 
c. Inhibin. D. GnRH. 

13*. Inhihin có vai trò 

A. Úc chế tuyến yên sản sinh FSH. 

B. kích thích ống sinh tinh sản sinh tinh trùng, 
c. kích thích tế bào kẽ sản xuất ra testôstêrôn. 
D. kích thích phát triển ống sinh tinh và sản sinh tinh trùng. 

14. Điều hoà sinh tinh vù sình trứng chịu sự chi phối hởi 

A. hệ nội tiết. B. các nhân tố bên ngoài cơ thể. 
c. hệ thần kinh. D. các nhân tố bên trong cơ thể , 

15. GnRH có vui trò 

A. kích thích phát triển nang trứng. 

B. kích thích nang trứng chín và rụng trứng, hình thành và duy trĩ tlể 
vàng hoạt động. . 

c. kích thích niêm mạc dạ con phát triển chuẩn bị cho hợp tử làm t(ổ. 
D. kích thích tuyến yên tiết hoocmôn. 

lố. GnRH có vui trò 

A. kích thích phát triển ống sinh tinh và sản sinh tinh trùng. 
B. kích thích tuyến yên sản sinh LH và FSH. 
c. kích thích ống sinh tinh sản sinh tinh trùng. 
D. kích thích tế bào kẽ sản xuất ra testôstêrôn. 

17. FSH có vui trò 

A. kích thích nang trứng chín và rụng trứng, hình thành và duy trì tlể 
vàng hoạt đông. 

B. kích thích niêm mạc dạ con phát triển chuẩn bị cho họp tử làm tổ>. 
c. kích thích phát triển nang trứng. 
D. kích thích tuyến yên tiết hoocmỏn. 

18. Điêu hòu ngược ám tinh (liễn ru trong quá trình sinh trứng khi 

A. nồng độ GnRH giảm. 
B. nồng độ FSH và LH cao. 
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c. nồng độ prôgestêrôn và ơstrôgen giảm. 
P- nồng độ prôgestêrỏn và ơstrôgen cao. 

/9 ĩestôstêrôn có vui trò 

A. kích thích ống sinh tinh sản sinh tinh trùng. 
B. kích thích tế bào kẽ sán xuất ra FSH. 

c. kích thích phát triển ống sinh tinh và sản sinh tinh trùng. 
р. kích thích tuyến yên sản sinh LH. 

20. luyến yên tiết ra những cliđt nào ? 

A. Testôstêrôn, LH. B. FSH, testôtêrôn. 
с. LH, FSH. D. H Testôtêrôn, GnRH. 

21 íhi nồng độ prôgestêrôn vù ơstrôgen trong máu tăng cao có tác dụng 

A. ức chế ngược lên tuyến yên và vùng dưới đồi làm giảm tiết GnRH, 
FSH và LH. 

B. kích thích tuyến yên và vùng dưới đồi làm tăng tiết GnRH, FSH và LH. 
c. gây ức chế ngược lên tuyến yên và vùng dưới đồi làm tăng tiết 

GnRH, FSH va LH 

p. ức chế ngược lên tuyến yên và vùng dưới đồi, làm hai bộ phân này 
không tiết GnRH, FSH va LH. . 

Phiếu trả lời 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 ^ 

_ 

2. Điiềi) khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kê hoạch ở người 
1 Bện pháp nào cho thụ tinh lìliúii tựo đụt sinh sản cao và dễ đạt được 
mục cđì(h chọn /ọc những đặc điểm mong muôn ỏ con đực giông? 

A■ Thụ tinh nhân tạo bên ngoài cơ thể. 
B Nuôi cấy phôi. 

c Sử dụng hoocmỏn hoặc chất kích thích tổng hợp. 
E Thụ tinh nhân tạo bên trong cơ thể. 

2. Thị tinh nhân tạo dược thực hiện ở hiện pháp nào? 

A Sử dụng hoocmỏn. B. Thay đổi các yếu tố môi trường, 
c Nuôi cấy phôi. D. Sử dụng chất kích thích tổng hợp. 

3. Y nào không đúng với sinh đẻ có kê hoạch? 

A Điểu chỉnh về số con. 
B Điều chỉnh sinh con trai hay con gái. 
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c. Điều chỉnh thời điểm sinh con. 
D. Điều chính ỉkhoáng cách sinh con. 

4. Thụ tinh Iiihứii tạo dược sử dụng trong cúc hiện pháp nào? 
A. Thụ tinh nhân tạo, nuôi cấy phôi, sứ dụng hoocmôn hoặc chất kích 

thích tổng hợp. 
B. Sử dụng hoiocmòn hoặc chãi kích thích tống hợp, thay đổi các yêu 

tố môi trường. 
c. Thay đổi các yếu tố môi trường, nuôi cấy phôi, thụ tinh nhân tạo. 
D. Nuôi cấy phôi, thay đổi các yếu tố mỏi trường. 

5. Tại sao cấm hay hạn ché xác định giới tính cha thai nhi người? 
A. Vì sợ ánh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. 
B. Vì sợ ảnh hường đến tâm sinh lí của người mẹ. 
c. Vì tâm lí của người thân muốn biết trước con trai hay COI1 gái. 
D. VI định kiến trọng nam khinh nữ, dẫn đến hành vi làm thay đổi ti lệ 

trai và gái. 
ớ. Biện pháp nủo có tính phổ hiên và và hiện quà trong việc điên khiển tỉ 

lệ (ỉực cúi? 
A. Dùng các nhân tố mòi trường ngoài tác động. 
B. Dùng các nhân tố môi trường trong tác dộng. 
c. Phùn lập các loại giao từ mang NST X và Y, rồi sau đó Ì11ỚÌ cho thụ tinh 
D. Thay đổi cặp NST giới tính ớ hợp tử. 

7. Những hiện pháp nào thúc dây trứng chín nhanh và rạng hàng loạt? 
A. Sử dụng hoocniôn hoặc chất kích thích tổng hợp, thay đổi các yếu 

tố môi trường. 
B. Nuôi cấy phôi, thụ tinh nhàn tạo. 
c. Nuôi cấy phôi, thay dổi các yếu tố mối trường. 
D. Nuôi cấy phôi, sử dụng hoocmôn hoặc chất kích thích tổng hợp. 

8. Biện phập nào làm tăng hiện c/nd thụ tinh nhất ở dộng vật? 
A. Sử dụng hoocmôn hoặc chất kích thích tống hợp. 
B. Thay đổi các yếu tô' mói trường, 

c. Thụ tinh nhân tạo. 
D. Nuôi cây phôi. 

9. Tỉ lệ đực cãi rì dông vật hộc cao xdp xỉ 1:1 phu thuộc chù yếu vào yếu tô nào 

A. Anh hướng cứa môi trường ngoài cơ thể. 
B. Cơ chê xác định giới tính. 

c. Anh hưởng của môi trường trong cơ thể. 

D. Anh hướng của tập tính giao phối. 

Phiếu trả lời 

1 2 3 4 in 6 7 8 9 

1 
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PHẦN HAI 

TRẮC NGHIỆM TÍCH HỢP THEO CHƯONG 

Chương /. CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG 

BÀI 1 

ỉ. Điểm bão hoà ánh sáng là 

A. cường độ ánh sáng để cường độ quang hợp đạt cực đại. 
B. cường độ ánh sáng tối đa đệ’ cường độ quang hợp đạt cực tiểu. 
c. cường độ ánh sáng tối đa để cường độ quang hợp đạt mức trung bình. 
D. cường độ ánh sáng tối đa đê cường độ quang hợp đạt trên mức trung 

bình. 

2. Các chất hữu cơ của thực vật được hình thành từ chất nào ? 

A. Nitơ. B. Nước. 
c. Cácbônic. D. Các chất khoáng. 

3. Lông hút có vai trò chủ yếu là 

A. bám vào kẽ đất làm cho cây đứng vững chắc. 
B. tế bào kéo dài thành lông, lách vào nhiều kẽ đất làm cho bộ rễ lan 

rộng. 

c. lách vào kẽ hở của đất giúp cho rễ lấy được ôxi để hô hấp. 
D. lách vào kẽ đất hút nước và muối khoáng cho cây. 

4. Vì sao cá xương có thể lấy được hơn 80% lượng 02 của nướcệlù đi 
qua mang ? - \ A 

A. Vì dòng nước chảy một chiều qua mang và dòng máu chảy trong 
mao mạch song song với dòng nước. 

B. Vì dòng nước chảy một chiều qua mang và dòng máu chảy trong 
mao mạch xuyên ngang với dòng nước. 

c. Vì dòng nước chảy một chiểu qua mang và dòng máu chảy trong 
mao mạch song song và ngược chiều với dòng nước. 

D. Vì dòng nước chảy một chiều qua mang và dòng máu chảy trong 
mao mạch song song và cùng chiều với dòng nước. 

5. Động mạch là 

A. những mạch máu xuất phát từ tim có chức năng đưa máu từ tim đến 
các cơ quan và không tham gia điều hoà lượng máu đến các cơ quan. 

B. những mạch máu xuất phát từ tim có chức năng đưa máu từ tim đến 
các cơ quan và tham gia điều hoà lượng máu đến các cơ quan. 

c. những mạch máu chảy vể tim có chức năng đưa máu từ tim đến các 
cơ quan và tham gia điểu hoà lượng máu đến các cơ quan. 

D. những mạch máu xuất phát từ tim có chức năng đưa máu từ tim đến 
các cơ quan và thu hổi các sản phẩm bài tiết của các cơ quan. 
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ổ. Vì, sao sau khi hỏn phùn, cây sẽ khó hấp thụ nước ? 

A. VI áp suãt thẩm thấu của đất tăng. 
B. Vì áp suất thẩm thấu của đất giảm, 
c. Vì áp suất thẩm thấu của rễ tang. 
D. Vì áp suất thẩm thấu của rễ giảm. 

7. Vai trỏ nào dưới đây không phủi của quang hợp ? 
A. Tích luỹ năng lượng. 
B. Cân bằng nhiệt độ của mòi trường, 
c. Điều hoà không khí. 
D. Tạo chất hữu cơ. 

8. Hô hấp hiếu khí xảy ra ở ti thể theo chu trình Crep tạo ra 

A. Cơ2 + ATP + NADH. B. C02 + ATP + NADH + F\DH2. 

c. co’ + ATP + FADH2. D. CƠ2 + NADH + FADH2. 

9. Chu kỳ Crep diễn ra ở trong 

A. tế bào chất. B. nhân, 
c. ti thể. D. lục lạp. 

10*. Máu vận chuyển trong hệ mạch nhờ 
A. sự va đẩy cửa các tế bào máu. B. năng lượng co tim 
c. dòng máu chảy liên tục. D. co bóp của mạch. 

11. Pha sáng diễn ra ở vị trí nào trong lục lạp ? 

A. Ở màng ngoài. B. Ở màng trong, 

c. Ở chất nền. D. ởtilacôit. 

12. Điều nào sau đây không đúng với dạng nước tự do? 

A. Là dạng nước chứa trong các thành phần của tế bào. 
B. Là dạng nước chứa trong các mạch dẫn. 
c. Là dạng nước chứa trong các khoảng gian bào. 
D. Là dạng nước bị hút bởi các phần tử tích điện. 

13*. Nhiệt độ tối đa cho hô hấp trong khoảng- 

A. 30 - 35°c.. B. 40 - 45°c. 
c. 45 - 50°c. D. 35 - 40°c. 

14. Xem hình duớh M’à cho biết chú thích r. 'lúng ? 

A. 1. Vòng tiaầtn hoàn nhỏ; 2. Vòng tuần hoàn lớn; 3. Động mạcl dhủ; 
4. Tình miạch phổi; 5. Động mạch phổi; 6. Tĩnh mạch chủ. 

B. 1. Vòng tuiần hoàn nhỏ; 2. Vòng tuần hoàn lớn; 3. Độngtnạcl cỉhủ; 
4. Tĩnh miạch phổi; 5. Động mạch phổi; 6. Tĩnh mạch chủ. 

c. 1. Vòng tuiầm hoàn nhỏ; 2. Vòng tuần hoàn lớn; 3. Động mạcl dhỉt; 
4. Tĩnh rrnạch phổi; 5. Động mạch phổi; 6. Tĩnh mạch chủ. 

D. 1. Vòng tuiầm hoàn nhỏ; 2. Vòng tuần hoàn lớn; 3. Động mạcl cỉhủ; 
4. Tĩnh rrnạch phổi; 5. Động mạch phổi; 6. Tĩnh mạch chủ. 
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Hệ tuần hoàn kép 

15. Vai trò của canxi đổi với thực vật là 

A. chủ yếu giữ cân bằng nước và ion trong tế bào, hoạt hoá enzim, mở 
khí khổng. 

B. thành phần của axit nuclêic, ATP, phôtpholipit, côenzim cần cho nở 
hoa, đậu quả, phát triển rễ. 

c. thành phần của prôtêin, axit nuclêic. 
D. thành phần của thành tế bào và màng tế bào, hoạt hoá enzim. 

16. Cân bằng nội môi là 

A. duy trì sự ổn định của môi trường trong mô. 
B. duy trì sự ổn định của môi trường trong cơ thể. 
c. duy trì sự ổn định của môi trường trong tế bào. 
D. duy trì sự ổn định của môi trường trong cơ quan. 

17. Ý nào dưới đây không dáng với sự đóng mở khí khổng? 

A. Ánh sáng là nguyên nhân duy nhất gây nên việc mở khí khổng. 
B. Nếu chuyển cây từ trong tối ra ngoai sáng thì khí khổng mở và 

ngược lại. 
c. Một số cây sống trong điều kiện thiếu nước khí khổng đóng hoàn 

toàn vào ban ngày. 
D. Một số cây khi thiếu nựóc, khi ở ngoài sáng khí khổng đóng lại. 

/<*?. Hô hấp ánh sáng xay ra với sự tham gia của 3 bào quan 

A. lục lạp, lizôxôm, ti thể. B. lục lạp, perôxixôm, ti thể. 
c. lục lạp, bộ máy Gôngi, ti thể. D. lục lạp, ribôxôm, ti thể. 

19. Tuy tiết ra những hoocmôn tham gia vào cơ chế cân bằng nội môi nào ? 

A. Điều hoà hấp thụ nước ở thận. 
B. Điều hoà pH máu. 
c. Duy trì nồng độ glucôzơ bình thường trong máu. 
D. Điểu hoà hấp thụ Na+ ở thận. 
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20. Y nào dưới đây không đúng với sự trao đổi khí qua dư của giun đốt ? 
A. Ọuá trình khuếch tán 02 và C02 qua da do có sự chênh lệch về phân 

áp 02 và CO,. 

B. Quá trình khuếch tán 02 và C02 qua da do có sự cân bằng về phân 
áp 02 và CO:. 

c. Ọuá trình chuyển hoá bên trong cơ thể luôn tiêu thụ 02 làm cho 
phân áp 02 trong tế bào thấp hơn bên ngoài cơ thể. 

D. Quá trình chuyên hoá bên trong cơ thê’ luôn sinh ra C02 làm cho 
phân áp C02 trong tế bào cao hơn bên ngoài cơ thể. 

21. Chu trình cô đinh C02 ở thực vật C4 diễn ra ở đâu ? 
A. Giai đoạn đầu cố định COị và giai đoạn tái cố định C02 theo chu 

trình Canvin đều diễn ra ở lục lạp trong tế bào bó mạch. 
B. Giai đoạn đầu cố định C02 diễn ra ở lục lạp trong tế bào bó mạch, 

còn giai đoạn tái cố định C02 theo chu trình Canvin diễn ra ở lục 
lạp trong tế bào mô giậu. 

c. Giai đoạn đầu cô' định C02 diễn ra ở lục lạp trong tế bào mô giậu, 
còn giai đoạn tái cố định C02 theo chu trình Canvin diễn ra ở lục 
lạp trong tế bào bó mạch. 

D. Giai đoạn đầu cố định C02 và giai đoạn tái cố định C02 theo chu 
trình Canvin đều diễn ra ở lục lạp trong tế bào mô giậu. 

22. Sự phản phối máu của hệ tuần hoàn kín trong cơ thể như thế nào ? 
A. Máu được điều hoà và phân phối nhanh đến các cơ quan. 
B. Máu không được điểu hoà và được phân phối nhanh đến các cơ quan. 
c. Máu được điều hoà và phân phối chậm đến các cơ quan. 
D. Máu không được điều hoà và được phân phối chậm đến các cơ quan. 

23*. Điều kiện nào dưới đây không đúng để quá trình cô' định nitơ khí 
quyển có thể.xảy ra ? 
A. Được cung cấp năng lượng ATP. 
B. Thực hiện trong điều kiện hiếu khí. 

c. Co các iực khử mạnh: 
D. Có sự tham gia của enzim nitrôgenaza. 

24*. Y nào không phải là sự sai khúc vê hoạt động của cơ tim so với hoạt 
động của cơ vân ? 

A. Hoạt động theo quy luật "tất cả hoãc không có gì". 
B. Hoạt động tự động. 
c. Hoạt động theo chu kì. 
D. Hoạt động cần năng lượng. 

25. Xem hình dưới cho biết ghi chú nào đúng? 

A. a) Dòng nước vào miệng đi qua mang ; b) sự trao đổi khí giữa máu với 
dòng nước qua mang; c) nưóc qua các khe mang. 

B. a) Dòng nước vào miệng đi qua mang ; b) Nước qua các lá mang ; 
c) Sự trao đổi khí giữa máu với dòng nước qua mang. 
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c. a) Dòng nước vào miệng đi qua mang ; b) Nước qua các khe mang; 
c) Nước qua các lá mang. 

D. a) Dòng nưóc vào miệng đi qua mang ; b) Nước qua các lá mang ; 
c) Sự trao đổi C02 giữa máu với dòng nước qua mang. 

Hình hô hấp ở cá 

Đặc điểm nào dưới đây không cố ở thú ăn thịt? 
A. Manh tràng phát triển. 
B- Dạ dày đơn. 
c. Ruột ngắn. 
D. Thức ăn qua ruột non trải qua tiêu hoá cơ học, hoá học và được hấp thụ. 
Vì sao phổi của thú có hiện quả trao đổi khí ưu thế hơn ở phổi của hò 
sứt, lưỡng cư ? 

A. Vì phổi thú có cấu trúc phức tạp hơn. 
B. Vì phổi thú có kích thước lớn hơn. 
c. Vì phổi thú có khối lượng lớn hơn. 
D. Vì phổi thú có nhiều phế nang, diện tích bề mặt trao đổi khí lớn. 
Xíjm lùnh dưới cho biết chú thích nào đúng ? 

Hình hệ tiêu hoá của chim 
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A. 1. Thực quàn ; 2. Diều ; 3a. Dạ dày cơ (mề), 3b. Dạ dày tuyến 
4. Gan ; 5. Tuy. 

B. 1. Thực quản ; 2. Diều ; 3a. Dạ dày tuyến, 3b. Dạ dày cơ (mề) 
4. Tuy ; 5. Gan . 

c. 1. Thực quản ; 2. Diều ; 3a. Dạ dày tuyến, 3b. Dạ dày cơ (mề) 
4. Gan ; 5. Tuy. 

D. 1. Thực quản ; 2. Diều ; 3a. Dạ dày tuyến, 3b. Gan ; 4. Dạ dày c 
(mê); 5. Tuy. 

29*. Kết quả nào sau đày không đúng: Khi dưa cây ra ngoài sáng, lục lạ 
trong tế hào khí khổng tiến lìùnh quang hợp 

A. làm thay đổi nồng độ C02 và pH. 

B. làm giảm áp suất thẩm thấu trong tế bào. 
c. làm cho hai tế bàỏ khí khổng hút nước, trương nước và khí khíổng mở. 
D. làm tăng hàm lượng đường . 

30. Xem hình dưới và cho biết chú thích nào không đúng ? 

Hình sơ đồ các giai đoạn của hô hấp 

A. 1. Đường phân. B. 2. AxêtilCoA. 
c. 4. Chu trình Crep. D. 6. Len men. 

31. Y nào dưới đây không đụng với ưu thế của ống tiêu hoá xo với tíi ttiéu hoá 

A. Dịch tiêu hoá không bị hoà loãng. 
B. Có sự kết hợp giữa tiêu hoá hoá học và cơ học. 
c. Dịch tiêu hoá được hoà loãng. 

D. Ông tiêu được phân hoá thành các bộ phận khác nhau tạơ cho SI 
chuyên hoá về chức năng. 
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2*. Sự hiểu hiện triệu chứng thiếu lưu huỳnh của cây là 

A. lá nhỏ có màu lục đậm, màu của thân không bình thường, sinh 

trưởng rễ bị tiêu giảm. 
B. lá màu vàng nhạt, mép lá màu đỏ và nhiều chấm đỏ ở mặt lá. 
c. lá mới có màu vàng, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm. 
D. sinh trưởng bị còi cọc, lá có màu vàng. 

3. Pha tối trong quang hỢỊ) của nhóm hay cúc nhóm thực vật nào chỉ 
diễn ra trong chu trình Canvin ? 

A. Nhóm thưc vật C4. B. Nhóm thưc vật G,. 
c. Nhóm thưc vật CAM. D. Nhóm thưc vật C4 và CAM. 

4. Những cây thuộc nhóm thực vật C4 là 

A. lúa, khoai, sắn, đâu. 
B. ngô, mía, cỏ lổng vực, cỏ gấu. 
c. rau dền, kê, các loại rau. 
D. dứa, xương rồng, thuốc bỏng 

'5. Sự tiêu hoá thức ăn ở dạ múi khê diễn ra như thê nào ? 

A. Thức ăn được ợ lên miệng để nhai kĩ lại. 
B. Tiết pepsin và HC1 để tiêu hoá prôtêin có ờ vi sinh vật và cỏ. 

• c. Hấp thụ bớt nước trong thức ăn. 
D. Thưc ăn được trộn với nước bọt và được vi sinh vật cộng sinh phá 

vỡ thành tế bào và tiết ra enzim tiêu hoá xenlulôzơ. 

<6. Máu chảy trong hệ tuần hoàn hà như thế nào? 

A. Máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao, tốc độ máu chảy cao. 
B. Máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp, tốc độ máu chảy chậm, 
c. Máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp, tốc độ máu chảy nhanh. 
D. Máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao, tốc độ máu chảy chậm. 

17. Quá trình tiêu hoá ở động vật có túi tiêu hoá chủ yếu diễn ra như thê nào? 

A. Thức ăn được tiêu hoá ngoại bào (nhờ enzim thuỷ phân chất dinh 
dưỡng phức tạp trong khoang túi) và nội bào. 

B. Thức ăn được tiêu hoá ngoại bào nhờ sự co bóp của khoang túi mà 
chất dinh dưỡng phức tạp thành những chất đơn giản. 

c. Thức ãn được tiêu hoa nội bào nhờ enzim thuỷ phân chất dinh 
dưỡng phức tạp thành những chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ được. 

D. Thức ăn được tiêu hoá ngoại bào nhờ enzim thuỷ phân chất dinh 

dưỡng phức tạp trong khoang túi. 

18. Nước được vận chuyển â thán chủ yếu 

A. từ mạch gỗ sang mạch rây. 
B. qua mạch rây theo chiều từ trên xuống, 
c. qua mạch gô. 
D. từ mạch rây sang mạch gỗ. 
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39. Mối quan hệ giữa rường độ ánh súng vù nồng độ C02 có ảnh hưả 
đến quang hợp như thế nào ? 

A. Trong điểu kiện cường độ ánh sáng thấp, tăng nồng độ C02 thui 
lợi cho quang hợp. 

B. Trong điểu kiện cường độ ánh sáng cao, giảm nồng độ co, thuỊ 
lợi cho quang hợp. 

C' Tr0"8,điều, kiệíl cườnê đ9 ánh sáng thấp, giảm nồng độ C02 khôr 
thuận lợi cho quang hợp. 

D. Trong điều kiện cường độ ánh sáng cao, tăng nồng độ C02 thuân 1. 
cho quang hợp. 

40. Bộ phận thực hiện trong cơ chê (luy trì cùn hằng nội môi có chức năn 

A. tiếp nhận kích thích từ môi trường và hình thành xung thần kinh. 
B. làm tăng hay giảm hoạt động trong cơ thể để đưa moi trường tron 

về trạng thái cân bằng và ổn định. 

c. điêu khiên hoạt động của các cơ quan bằng cách gửi đi các tín hiê 
thần kinh hoặc hoocmôn. 

D. tác động vào bộ phận kích thích dựa trên tín hiệu thần kinh v 
hoocmôn. 

Phiếu trả lời 
1 2 3 4 5 ~6 7 8 9 To 
n 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

_ 

Bài 2 
1 ■ Quá trình khử nitrut diễn ra theo sơ đồ 

A. NO3 -» NO2 -* NH3 B. NO3 -> NO2 NH2 

c. NOj -* NO3 -» NH4 D. NO3 -> NO2 -> NH4 

2. Diễn hiến của hệ tuần hoàn nhỏ diễn ra theo thứ tự nào ? 

A. Tim -> động mach phổi giàu 0, -> Mao mạch phổi -» tĩnh mạch 
phổi giàu CO, -> Tim. 

B. Tim -> động mach phổi giàu C02 -> Mao mạch phổi tĩnh mạch 
phổi giàu 0, -» Tim. 
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c. Tim —>• động mach phổi ít C02 -> Mao mạch phổi —» tĩnh mạch 

phổi giàu 02 —> Tim. 

D- Tim -» động mach phổi giàu C02 —» Mao mạch phổi -» tĩnh mạch 

phổi ít 02 —> Tim. 
3* Sự biểu hiện triệu chứng thiếu canxi của cây là 

A. lá nhỏ có màu vàng. 
B. lá nhỏ, mềm, mầm đính bị chết. 
c. gân lá có màu vàng và sau đó cả lá có màu vàng. 
D. lá non có màu lục đậm không bình thường. 

4. Hô hấp là 

A. tập hợp những quá trình, trong đó cơ thể lấy 02 từ môi trường ngoài 
vào để ôxi hoá các chất trong tế bào và tích luỹ nãng lượng cho các 
hoạt động sống, đồng thời thải C02 ra bên ngoài. 

B. tập hợp những quá trình, trong đó cơ thể lấy 02 từ môi trường ngoài 
vào để ôxi hoá các chất trong tế bào và giải phóng nãng lượng cho 
các hoạt động sống, đồng thời thải C02 ra bên ngoài. 

c. tập hợp những quá trình, trong đó cơ thể lấy C02 từ môi trường 
ngoài vào để ôxi hoá các chất trong tế bào và giải phóng năng 
lượng cho các hoạt động sống, đồng thời thải 02 ra bên ngoài. 

D. tập hợp những quá trình, trong đó cơ thể lấy 02 từ môi trường ngoài 
vào để khử các chất trong tế bào và giải phóng năng lượng cho các 
hoạt động sống, đồng thời thải COọ ra bên ngoài. 

5. Y nào dưới đây không đúng đối với ảnh hưởng của các nhân tố môi 
trường đến hô hấp ? 
A. Cường độ hô hấp tỉ lệ thuận với hàm lượng nước (độ ẩm tương đối) 

của cơ thể, cơ quan hô hấp. 

B. Nếu hàm lượng C02 cao trong mồi trường sẽ làm cho phản ứng 

chuyển dịch theo chiều thuận và hô hấp tăng mạnh. 
c. Nhiệt độ tăng, cường độ hô hấp tăng theo đến giới hạn mà hoạt 

động sống của tế bào vẫn còn bình thường. 

D. Nếu nồng độ ơ2 trong không khí giảm xuống dưới 10% thì hô hấp 

sẽ bị ảnh hưởng và khi giảm xuống dưới 5% thì cây chuyển sang 
phân giải kị khí. 

6* Y nào không phải là đặc tính của huyết áp ? 

A. Huyết áp cực đại ứng với lúc tim co, huyết áp cực tiểu ứng với lúc 
tim dãn. 

B. Tim đập nhanh và mạnh làm tăng huyết áp ; tim đập chậm, yếu làm 
huyết áp hạ. 

c. Càng xa tim, huyết áp càng giảm. 
D. Sự tăng dần huyết áp là do sự ma sát của máu với thành mạch và 

giữa các phần tử máu với nhau khi vận chuyển. 
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7. Chu trình Canvin diễn ra ở plta tôi trong quang liỢj) ỏ nhóm hưy cúc 
nhóm thực vụt nào ? 

A. Chỉ ở nhóm thực vật cv 
B. Chỉ ở nhóm thực vật CAM. 

c. Ở cả 3 nhóm thực vật c„ C4 và CAM. 

D. Ở nhóm thực vật C4 và CAM. 

8. Y nào dưới đây không đúng với dặc điểm của du giun đất thích ứng 
với sự trao đổi khí ? 

A. Tỉ lệ giữa thể tích cơ thể và diện tích bề mặt cơ thể khá lớn. 
B. Tỉ lệ giữa diện tích bề mặt cơ thể và thể tích cơ thể (S/V) khá lớn. 
c. Da luôn ẩm giúp các khí dễ dàng khuếch tán qua. 
D. Dưới da có nhiều mao mạch và có sắc tố hô hấp. 

9. Vì sao cá lên cạn sẽ bị chết sau thời gian ngắn ? 

A. Vì độ ẩm trên cạn thấp. 
B. Vì không hấp thu được 02 của không khí. 
c. Vì nhiệt độ ở trên cạn cao. 

D. Vì diện tích trao đối khí còn rất nhỏ và mang bị khô nên cá không 
hô hấp được. 

10. Sự tiêu hoá thức ủn Ỏ dạ tổ ong diễn ra như thế nào ? 

A. Hấp thụ bớt nước trong thức ăn. 

B. Thức ăn được trộn với nước bọt và được vi sinh vật cộng sinh phá 
vỡ thành tế bào và tiết ra enzim tiêu hoá xenlulôzơ. 

c. Thức ăn được ợ lẽn miệng để nhai kĩ lại. 
D. Tiết pepsin và HG để tiêu hoá prôtêin có ở vi sinh vật và cỏ. 

11. Phân giải kị khí (lên men) từaxit pirnvic tạo ra 

A. chỉ axit lactic. B. đồng thời rượu êtilic và axit ỉactic. 
c. chỉ rượu êtilic. D. rượu êtilic hoặc axit lactic. 

12. Liên hệ ngược lù 

A. sự thay đổi bất thường của điều kiện lí hoá ở môi trường trorg trước 

khi điều chỉnh tác động đến bộ phận tiếp nhận kích thích. 
B. sự thay đổi bất thường của điều kiện lí hoá ờ môi trường trong sau 

khi được điều chính tác động đến bộ phận tiếp nhận kích thích. 
c. sự thay của điều kiện lí hoá ở môi trường trong trở về bình th ường 

trước khi điều chỉnh tác động đến bộ phận tiếp nhận kích thích. 
D. sự thay của điều kiện lí hoá ở môi trường trong trở vế bình th ường 

sau khi được điều chỉnh tác động đến bộ phận tiếp nhân kích thích. 

13. Quá trình tiên hoá ỏ dộng vật ống tiêu hoá chủ yếu diễn ra như tlùiMO? 

A. Thức ăn đi qua ống tiêu hoá được biến đổi hoá học trờ thàih chất 
đơn giản và được hấp thụ vào máu. 

B. Thức ăn đi qua ống tiêu hoá được biến đổi cơ học trở thàih chất 
đơn giản và được hấp thụ vào máu. 
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c. Thức ăn đi qua ống tiêu hoá được biến đổi cơ học và hoá học trở 
thành chất đơn giản và được hấp thụ vào mọi tế bào. 

р. Thức ăn đi qua ống tiêu hoá được biến đổi cơ học và hoá học trở 
thành chất đơn giản và được hấp thụ vào máu. 

14. Axit abxixic (ABA) tăng lên là nguyên nhân gây ra 

A. việc mở khí khổng khi cây ở trong tối. 
B. viộc mở khí khổng khi cây ở ngoài sáng. 
с. việc đóng khí khổng khi cây ở trong tối. 
р. việc đóng khí khổng khi cây ở ngoài sáng. 

15 ■ Giai đoạn đường phân diễn ra ở trong 

A. ti thể. B. tế bào chất. 
с. lục lạp. D. nhân. 

16. Tĩnh mạch là 

A. những mạch máu từ mao mạch về tim và có chức năng thu máu từ 
động mạch và đưa về tim. 

B. những mạch máu từ động mạch về tim và có chức năng thu máu từ 
mao mạch và đưa về tim. 

c. những mạch máu từ mao mạch về tim và có chức năng thu máu từ 
mao mạch và đưa về tim. 

р. những mạch máu từ mao mạch về tim và có chức nấng thu chất 
dinh dưỡng từ mao mạch và đưa về tim. 

17■ Y nào dưới đây không đúng với ưu điểm của thực vật C4 so với thực 

vật c] ? 
A. Năng suất cao hơn. 
B. Nhu cầu nước thấp hơn, thoát hơi nước ít hơn. 
с. Thích nghi với những điểu kiện khí hậu bình thường. 
D. Cường độ quang hợp cao hơn. 

18. Yem hình dưới cho biết ghi chú nào đúng? 
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A. 1. Phổi; 2. Khí quản; 3. Phế quản; 4. Mao mạch; 5. Phế nang. 
B. 1. Phổi; 2. Khí quán; 3. Phế quản; 4. Mao mạch; 5. Phế nang, 
c. 1. Phổi; 2. Khí quản; 3. Phế quản; 4. Mao mạch; 5. Phế nang. 
D. 1. Phổi; 2. Khí quản; 3. Phế quản; 4. Mao mạch; 5. Phế nang. 

19. Điều nào sau đây không đúng với vai trò của dạng nước tự doi 

A. Làm dung môi, làm giảm nhiệt độ của cơ thể khi thoát hơi nước. 
B. Giúp cho quá trình trao đổi chất diễn ra bình thường trong C(f thể, 
c. Làm giảm độ nhớt của chất nguyên sinh. 
D. Tham gia vào một sô' quá trình trao đổi chất. 

20. Vì sao ta có cảm giác khát nước ? 

A. Vì nồng độ glucôzơ trong máu tăng. 
B. Vì áp suất thẩm thấu trong máu tăng, 
c. Vì nồng độ glucôzơ trong máu giảm. 
D. Vì áp suất thẩm thấu trong máu giảm. 

21*. Nếu cùng một cường độ chiếu sáng thì 

A. ánh sáng đơn sắc màu đỏ sẽ có hiệu quả quang hợp nhỏ íơn inh 
sáng đcm sắc màu xanh lam. 

B. ánh sáng đơn sắc màu đỏ sẽ có hiệu quả quang hợp lớn ìơn ính 
sáng đơn sắc màu xanh tím. 

c. ánh sáng đơn sắc màu đỏ sẽ có hiệu quả quang hợp kém iợn ánh 
sáng đơn sắc màu xanh tím. 

D. ánh sáng đơn sắc màu đỏ sẽ có hiệu quả quang hợp bằng áih síng 
đơn sắc màu xanh tím. 

22. Sự tiến hoa của các hình thức tiêu hoá diễn ra theo hướng nào ì 

A. Tiêu hoá ngoại bào —► Tiêu hoá nội bào kết hợp với ngoại bào -» 
Tiêu hoá nội bào 

B. Tiêu hoá nội bào -» Tiêu hoá nộí bào kết hợp với ngoại bào-> Tiêu 
hoá ngoại bào 

c. Tiêu hoá nôi bào -> Tiêu hoá ngoại nội -> Tiêu hoá nội bào kết hợp 

với ngoại bào 

D. Tiêu hoá nôi bào kết hợp với ngoại bào~» Tiêu hoá nội bào -> Tiêu 
hoá ngoại bào 

23. Dạ dày ở những động vật ăn thực vật nào có hổn ngủn ? 

A. Trâu, bò, cừu, dồ. B. Ngựa, thỏ, chuột, trâu, tò. 
c. Ngựa, thỏ, chuột. D. Ngựa, thỏ, chuột, cừu, d*. 

24. Quá trình quang hợp chỉ diễn ra à 

A. thực vật, một sđ vi khuẩn. 
B. thực vật, tảo, một số vi khuẩn, 
c. tảo, một số vi khuẩn. 
D. thực vật, tảo. 
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25*. Xem hình dưới và cho biết chú thích nào đúng ? 

Hệ dẫn truyên ở tim người 

A. 1. Nút xoang nhĩ; 2. Nút nhĩ thất; 3. Bó His ; 4. Mạng Puôc-kin. 

B. 1. Nút xoang nhĩ; 2. Nút nhĩ thất; 3. Mạng Puôc-kin ; 4. Bó His. 

C. 1. Bó His ; 2. Nút nhĩ thất; 3. Nút xoang nhĩ ; 4. Mạng Puôc-kin. 

D. 1. Nút nhĩ thất; 2 Nút xoang nhĩ ; 3. Bó His ; 4. Mạng Puôc-kin. 

26 Lực đóng vai trò chính cho qua trình vận chuyển nước ở thản lù 

A. lực liên kết giữa các phân tử nước. 
B. lực hút của lá (do quá trình thoát hơi nước), 
c. lực đẩy của rễ (do quá trình hấp thụ nước). 
D. lực bám giữa các phân tử nước với thành mạch dẫn. 

27. Nhữtìg cây thuộc nhóm thực vật Cị là 

A. lúa, khoai, sắn, đậu. B. ngô, mía, cỏ lồng vực, cỏ gấu. 
c. dứa, xương rồng, thuốc bỏng. D. rau dền, kê, các loại rau. 

•28 Vì sao hệ tuần hoàn của Thân mềm vù Chân khớp được gọi lù hệ tuần 

lĩOÙn hở ? 

A. Vì máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp. 
B. Vì tốc độ máu chảy chậm. 
c. Vì còn tạo hỗn hợp dịch mô - máu. 
D. Vì giữa mạch đi từ tim (động mạch) và các mạch đến tim (tĩnh 

mạch) không có mạch nối. 

29 Hô hấp ánh súng xảy ra 

A. ờ thực vật C4. B. ở thực vật C4 và thực vật CAM 
c ờ thực vật ộj. D. ở thực vật CAM. 

30 Diễn biến nào dưới đây không cộ trong pha sáng của quang hợp ? 

A- Quá trình tạo thành ATP, NADPH và giải phóng 02. 
B. Quá trình khử C02. 
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c. Quá trình quang phân li nước. 
D. Sự biến đổi trạng thái của diệp lục (từ dạng bình thường sang dạng 

kích thích). 

31. Xem hình dưới và cho biết trật tự nào đúng của hô hấp hiếu khí? 

Hình sơ đồ các giai đoạn của hô hấp 

A. 1. Đường phân-* 2. Axêtil CoA -* 3. Axit piruvic -» 4. Chti trình 

Crep —* 5. Chuỗi chuyền điện tử. 

B. 1. Đường phân -* 2. Axit piruvic -* 3. Chu trình Crep -* 4. A*êtil 

CoA -* 5. Chuỗi chuyền điện tử. 

c. 1. Đường phân -> 2. Axit piruvic -* 3.Axêtil CoA -» 4. Clhuỗi 

chuyền điện tử -* 5. Chu trình Crep. 

D. 1. Đường phân -* 2. Axit piruvic -> 3.Axêtil CoA -* 4. Chu trình 

Crep —* 5. Ỡiuỗị chuyển điện tử. 

32. Hô hấp ì à quả trình 

A. khử các hợp chất hữu cơ thành C02 và H20, đổng thời giải phióng 

nãng lượng cần thiết cho các hoạt động sống của cơ thể. 

B. ôxi hoá các hợp chất hữu cơ thành C02 và H20, đồng thời giải 

phóng năng lượng cần thiết cho các hoạt động sống của cơ thê. 

c. ôxi hoá các hợp chất hữu cơ thành C02 và H20, đồng thời tíĩh luỹ 
năng lượng cần thiết cho các hoạt động sống của cơ thể. 

D. ôxi hoá các hợp chất hữu cơ thành 02 và H20, đồng thài giải 

phóng năng lượng cần thiết cho các hoạt động sống của cơ thế 
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33* Y nào dưới đây không đúng đối với sự hấp thụ thụ động các ion 
khoáng ỏ rễ? 

A. Các ion khoáng khuếch tán theo sự chênh lệch nồng độ từ cao đến thấp. 
B. Các ion khoáng thẩm thấu theo sự chênh lệch nồng độ từ cao đến thấp. 
c. Các ion khoáng hút bám trên bề mặt các keo đất và trên bề mặt rễ 

trao đổi với nhau khi có sự tiếp xúc giữa rễ và dung dịch đất (hút 
bám trao đổi). 

D. Các ion khoáng hoà tan trong nước và vào rễ theo dòng nước. 

34*. Khi cây bị hạn, hàm lượng ABA trong tế bào khí khổng tăng có tác 
dụng 

A. tạo cho các ion đi vào tế bào khí khổng. 
B. làm tăng sức trương nước trong tế bào khí khổng. 
c. kích thích các bơm ion hoạt động. 
D. làm cho các tế bào khí khổng tăng áp suất thẩm thấu. 

35 Y nào không phải là Mi điểm của tuần hoàn kín so yới tuần hoàn hở ? 

A. Máu chảy trong động mạch với áp lực cao hoặc trung bình. 
B. Tốc độ máu chảy nhanh, máu đi được xa. 

c. Máu đến các cơ quan nhanh nên đáp ứng được nhu cầu trao đổi khí 
và trao đổi chất. 

D. Tim hoạt động ít tiêu tốn năng lượng. 

36. Cơ chế duy trì cân bằng nội môi diễn ra theo trật tự nào ? 

A. Bộ phận tiếp nhận kích thích -» Bộ phận thực hiện -» Bộ phận điều 

khiển -» Bộ phận tiếp nhận kích thích. 

B. Bộ phận tiếp nhận kích thích -> Bộ phận điều khiển -» Bộ phận 

thực hiện -» Bộ phận tiếp nhận kích thích. 

c. Bộ phận điều khiển —» Bộ phận tiếp nhận kích thích -» Bộ phận 

thực hiện —> Bộ phận tiếp nhận kích thích. 

D. Bộ phận thực hiện -> Bộ phận tiếp nhận kích thích -» Bộ phận điểu 

khiển -> Bộ phận tiếp nhận kích thích. 

37. Vai trò của magiê đối với thực vật là 

A. thành phần của axit nuclêic, ATP, phôtpholipit, côenzim cần cho nở 
hoa, đậu quả, phát triển rễ. 

B. thành phần của diệp lục, hoạt hoá enzim. 
c. thành phần của thành tế bào và màng tế bào, hoạt hoá enzim. 
D. chủ yếu giữ cân bằng nước và ion trong tế bào, hoạt hoá enzim, mở 

khí khổng. 

38. Vì sao mang cá có diện tích trao đổi khí lớn ? 

A. Vì có nhiều cung mang. 
B. Vì mang có kích thước lớn. 
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c. Vì mang có khả năng mở rộng. 
D. Vì mang có nhiều cung mang và mỗi cung mang gồm nhiều phiến 

mang. 

39. 7 ác dụng chính của kĩ thuật nhổ cây con đem cấy là gì ? 

A. Tận dụng được đất gieo khi ruộng cấy chưa chuẩn bị kịp. 
B. Bô' trí dược thời gian thích hợp để cấy. 
c. Làm đứt chóp rễ và miền sinh trưởng kích thích sự ra rề con để hút 

được nhiều nước và muối khoáng cho cây. 
D. Không phải tỉa bỏ bớt cây con sẽ tiết kiệm được giống. 

40. Xem hình dưới và cho biết chú thích nủo dưới đây không đúng ? 

Hình Tiêu bủn cắt ngang lá 

A. 3. Biểu bì dưới. 
B. 1. Biểu bì trên. 
c. 2. Tế bào mô giậu chứa lục lạp. 
D. 4. Khoảng trống gian bào. 

Phiếu trả lời 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 



Bài 3 

7*. A'guyên nhân làm cho khí khổng mở là 

A. lục lạp trong tế bào khí khổng tiến hành quang hợp. 
E. hàm lượng ABA trong tế bào khí khổng tăng, 
c. các tế bào khí khổng giảm áp suất thẩm thấu. 
р. hoạt động của các bơm ion ở tế bào khí khổng làm giảm hàm lượng 

các ion. 

2*. Ó sâu bọ, hệ tuần hoàn hở chỉ thực hiện chức năng nào ? 

A. Vận chuyển các sản phẩm bài tiết. 
E. Tham gia vào quá trình vận chuyển khí trong hô hấp 
с. Vân chuyển dinh dưỡng và các sản phẩm bài tiết. 
D. Vận chuyển dinh dưỡng. 

3. Hô hấp sáng là quá trình hô hấp 

A. xảy ra ngoài ánh sáng. B xảy ra trong bóng tối. 
c. tạo ra ATP. D. làm tăng sản phẩm quang hợp. 

4. Hước Hên kết có vai trò 

A. làm giảm nhiệt độ của cơ thể khi thoát hơi nước. 
B. đảm bảo độ bền vững của hệ thống keo trong chất nguyên sinh của 

tế bào. 
c. làm tăng quá trình trao đổi chất diễn ra trong cơ thể. 
D. làm tăng độ nhớt của chất nguyên sinh. 

5. Giai đoạn tiêu hoá quan trọng là 

A. tiêu hoá ở dạ dày. B. tiêu hoá ở khoang miệng, 
c. tiêu hoá ở ruột. D. tiêu hoá ở thực quản, 

ó. Khi cá thở vào, diễn biến nào dưới đây đúng ? 

A. Cửa miệng mở ra, thềm miệng nâng cao lên, nắp mang đóng. 
E. Cửa miệng mở ra, thềm miệng hạ thấp xuống, nắp mang đóng, 
c. Cửa miệng mở ra, thềm miệng nâng cao lên, nắp mang mở. 

• D. Cửa miệng mở ra, thểm miệng hạ thấp xuống, nắp mang mở. 

7. Dung dịch bón phân qua lá phải cổ 
A. Nồng độ các muối khoáng thấp và chỉ bón khi trời không mưa. 
B. Nồng độ các muối khoáng thấp và chỉ bón khi trời mưa bụi. 
c. Nồng độ các muối khoáng cao và chỉ bón khi trời không mưa. 
р. Nồng độ các muối khoáng cao và chỉ bón khi trời mưa bụi. 

8. \ ì sao lưỡng cư sông được ở nước và cạn ? 

A. Vì da luôn cần ẩm uớt' 
B. Vì chl ếch có màng vừa bơi vừa nhảy được trên cạn. 
с. Vì hô hấp bằng da và bằng phổi. 
p. Vì nguồn thức ăn ở hai môi trường nên phong phú. 
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9. Những cây thuộc nhóm thực vật CAM là 

A. rau dền, kê, các loại rau. 
B. lúa, khoai, sắn, đậu. 
c. ngô, mía, cỏ lổng vực, cỏ gấu. 
D. dứa, xương rồng, thuốc bỏng. 

10. Vai trò điều tiết của các hoocmôn do tụy tiết ra là 

A. insulin tham gia điều tiết khi nồng độ glucôzơ trong máu cao, còn 
glucagôn điều tiết khi nồng độ glucôzơ trong máu thấp. 

B. insulin tham gia điều tiết khi nồng độ glucôzơ trong máu thấp, còn 
glucagôn điều tiết khi nồng độ glucôzơ trong máu cao. 

c. insulin tham gia điều tiết khi nồng độ glucôzơ trong máu cao, còn 
glucagôn điều tiết khi nồng độ glucôzơ trong máu cũng cao. 

D. insulin tham gia điều tiết khi nồng độ glucôzơ trong máu thấp, còn 
glucagôn điều tiết khi nồng độ glucôzơ trong máu cung thấp. 

11*. Chứng huyết áp cao hiểu hiện khi 

A. huyết áp cực đại lớn quá 130mmHg và kéo dài. 
B. huyết áp cực đại lớn quá 140mmHg và kéo dài. 
c. huyết áp cực đại lớn quá 150mmHg và kéo dài. 
D. huyết áp cực đại lớn quá lóOmmHg và kéo dài. 

12. Sàn phẩm của pha sáng gồm có 

A. ATP, NADPH và 02. B. ATP, NADPH và C02. 
c. ATP, NADF và 02. D. ATP, NADPH . 

13*. Sự biểu hiện triệu chứng thiếu clo của cây là 

A. lá non có màu lục đậm không bình thường. 
B. lá nhỏ có màu vàng. 
c. gân lá có màu vàng và sau đó cả lá có màu vàng. 
D. lá nhỏ, mềm, mầm đỉnh bị chết. 

14. Chu trình Canvin diễn ra thuận lợi trong những điều kiện nào ? 

A. Cường độ ánh sáng, nhiệt độ, ơ2 bình thường, nồng độ C02 cao. 

B. Cường độ ánh sáng, nhiệt độ, nồng độ C02, 02 bình thường, 

c. Cường độ ánh sáng, nhiệt độ, 02 cao. 

D. Cường độ ánh sáng, nhiệt độ, nồng độ C02, 02 thấp. 

15. Diễn biến của hệ tuần hoàn nhỏ diễn ra theo thứ tự nào ? 

A. Tim —> động mạch giàu 02 -y Mao mạch -» tĩnh mạch giàu C02 

-» Tim. 

B. Tim —» động mạch giàu C02 -» Mao mạch -» tĩnh mạch giàu 02 

—> Tim. 

c. Tun -» động mạch ít 02 -» Mao mạch —> tĩnh mạch giàu C02 -* Tim. 

D. Tim -» động mạch giàu 02 -> Mao mạch -»tĩnh mạch ít C02 -» Tim. 
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16 Cơ chế điều hoà hấp thụ Nu* diễn va theo trật tự nào ? 

A. Huyết áp thấp do Na+ giảm —> Tuyến trên thận -> Renin —> Thận 

—> Anđôstêrôn —> Thận hấp thụ Na+ kèm theo nước trả vể máu —> 

Nồng độ Na+ và huyết áp bình thường —> Thận. 

B Huyết áp thấp do Na+ giảm —> Thận -> Anđôstêrôn —> Tuyến trên 

thận -> Renin —> Thận hấp thụ Na+ kèm theo nước trả về máu —» 

Nồng độ Na+ và huyết áp bình thường -» Thận, 

c. Huyết áp thấp do Na+ giảm -> Tuyến trên thận —» Anđôstêrôn-> 

Thận -» Rei,;n -» Thận hấp thụ Na+ kèm theo nước trả về máu -» 

Nồng độ Na+' à huyết áp bình thường —» Thân. 

D. Huyết áp thấp do Na+ giảm —» Thận -»• Renin —> Tuyến trên thận 

-» Anđôstêrôn —» Thận hấp thụ Na+ kèm theo nước trả về máu —» 

Nồng độ Na+ và huyết áp bình thường -» Thận. 

77. Xem hình dưới cho biết chú thích nào đúng ? 

Hình về sự trao đổi khí ở côn trùng 

A. 1. Lỗ thở ; 2. Ống khí nhỏ; 3. ống khí lớn. 

B. 1. Lỗ thở; 2. ống khí lớn; 3. ống khí nhỏ. 

c. 1. Ống khí lớn; 2. Lỗ thở; 3. ống khí nhỏ. 

D. 1. Ống khí nhỏ; 2. ống khí lớn ; 3. Lỗ thở. 

18. Trong quá trình quang hợp, cây lấy nước chủ yếu từ 

A. hơi nước trong không khí được hấp thụ vào lá qua lỗ khí. 
B. nước được rễ cây hút từ đất đưa lên lá qua mạch gỗ của thân và gân lá. 
c. nước thoát ra ngoài qua các lỗ khí được hấp thụ lại. 
D. nước tưới lên lá được thẩm thấu qua lớp tế bào biểu bì vào lá. 

19* Hệ dẫn truyền tim hoạt động theo trật tự nào ? 

A. Nút xoang nhĩ —» hai tâm nhĩ và nút nhĩ thất —> bó His -> mạng 

Puôc-kin —» các tâm nhĩ, tâm thất co. 

B. Nút nhĩ thất —> hai tâm nhĩ và nút xoang nhĩ -» bó His -» mạng 

Puôc-kin -> các tâm nhĩ, tâm thất co. 
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c. Nút xoang nhĩ -» hai tầm nhĩ và nút nhĩ thất -» mạng Puô'C-kin -» 

bó His —> các tâm nhĩ, tâm thất co. 

D. Nút xoang nhĩ —> hai tâm nhĩ —► nút nhĩ thất -» bó His —» rnạig 

Puôc-kin -> các tâm nhĩ, tâm thất co. 

20. Hệ tuần hoàn hở có ở những động vật nào ? 

A. Động vật đon bào. 
B. Động vật đa bào có cơ thể nhỏ và dẹp. 
c. Đa số động vật thân mềm và chân khớp. 
D. Các loái cá sụn và cá xương. 

21. Kết thúc quả trình đường phán, từ 1 phản tử gỉ ucôzơ, tể hào thiu được 

A. 2 phân tử axit píruvic, 2 phân tử ATP và 2 phân tử NADH. 
B. 1 phân tử axit piruvic, 2 phân tử ATP và 2 phân tử NADH. 
c. 2 phân tử axit piruvic, 6 phân tử ATP và 2 phân tử NADH. 
D. 2 phân tử axit piruvic, 2 phân tử ATP và 4 phân tử NADH 

22. T rật tự tiêu hoá thức ăn trong dạ dày ở trâu như thế nào ? 

A. Dạ cỏ —> Dạ múi khế —> Dạ lá sách —> Dạ tổ ong 

B. Dạ cỏ —> Dạ lá sách -> Dạ tổ ong -> Dạ múi khế. 

c. Dạ cỏ -> Dạ múi khế -> Dạ lá sách -» Dạ tổ ong. 

D. Dạ cỏ -» Dạ tổ ong-> Dạ lá sách -» Dạ múi khế. 
23. Trong các bộ phận của rễ, bộ phận nào quan trọng nhất ? 

A. Miền bần che chở cho các phần bên trong của rễ. 
B. Miền sinh trưởng làm cho rễ dài ra. 
c. Chóp rễ che chở cho rễ. 
D. Miền lông hút hút nước và muối khoáng cho cây. 

24. Đặc điểm hoạt động của khí khổng ở thực vật CAM là 

A. chỉ mở ra khi hoàng hôn. * 
B. chỉ đóng vào giữa trưa. 
c. đóng vào ban đêm và mở ra ban ngày. 
D. đóng vào ban ngày và mở ra ban đêm. 

25. Các tia sáng tím kích thích 
A. sự tổng hợp prôtêin. B. sự tổng hợp lipit. 
c. sự tổng hợp cacbôhỉđat. D. sự tổng hợp ADN. 

26. Sự mở chủ động của khí khổng diễn ra khi nào ? 

A. Khi cây ở ngoài ánh sáng. 
B. Khi lượng axit abxixic (ABA) tãng lên. 
c. Khi cây thiếu nước. 
D. Khi cây ờ trong bóng tối. 

27. Đặc điểm nào dưới đây không có ở thú ủn cỏ ? 

A. Ruột dài. B. Dạ dày một hoặc bốn ngăì. 
c. Ruột ngắn. D. Manh tràng phát triển. 
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28. Hệ tuần hoàn kín lủ hệ tuần hoàn có 

A. máu chảy trong động mạch với áp lực cao hoặc trung bình. 
B. tốc độ máu chảy nhanh, máu đi được xa. 
c. máu đến các cơ quan nhanh nên đáp ứng được nhu cầu trao đổi khí 

và trao đổi chất. 
D. Máu lưu thông liên tục trong mạch kín (từ tim qua động mạch, mao 

mạch, tĩnh mạch và về tim). 

29. Sản phẩm của sự phân giải kị khí (lên men) từaxit piruvic lù 

A. rượu êtilic + nãng lượng. 

B. rượu êtilic + C02. 

c. axit lactic + C02 + năng lượng. 

D. rượu êtilic + C02 + năng lượng. 

30* Phần lớn các chất khoáng được hấp thụ vào cây theo cách chủ động 

diễn ra theo phương thức nào? 

A. Vận chuyển từ nơi có nồng độ cao ở đất đến nơi có nồng độ thấp ở rễ. 
B. Vận chuyển từ nơi có nồng độ thấp ở đất đến nơi có nồng độ cao ở 

rễ cần tiêu hao năng lượng. 
c. Vận chuyển từ nơi có nồng độ thấp ở đất đến nơi có nồng độ cao ở 

rễ không cần tiêu hao năng lượng. 
D. Vận chuyển từ nơi có nồng độ cao ở đất đến nơi có nồng độ thấp ở 

rễ cần ít năng lượng. 

31. Cứ hấp thụ 1000 gam thì cây chỉ giữ lại trong cơ thể 

A. 30 gam nước. B. 90 gam nước. 
c. óOgamnước. D. lOgamnước. 

32. Cơ chê duy trì huyết áp diễn rư theo trật tự nào ? 

A. Huyết áp bình thường -» Thụ thể áp lực ở mạch máu -> Trung khu 

điều hoà tim mạch ở hành não -» Tim giảm nhịp và giảm lực co bóp, 

mạch máu dãn —> Huyết áp tăng cao —» Thụ thể áp lực ở mạch máu. 

B. Huyết áp tăng cao -» Trung khu điều hoà tim mạch ở hành não —> Thụ 
thể áp lực ở mạch máu —> Tim giảm nhịp và giảm lực co bóp, mạch 

máu dãn -» Huyết áp bình thường -» Thụ thể áp lực ở mạch máu. 

c. Huyết áp tăng cao -» Thụ thể áp lực ở mạch máu -» Trung khu 

điều hoà tim mạch ở hành não -» Tim giảm nhịp và giảm lực co 

bóp, mạch máu dãn —> Huyết áp bình thường —> Thụ thể áp lực ở 
mạch máu. 

D. Huyết áp tăng cao -> Thụ thể áp lực ở mạch máu -> Trung khu 

điều hoà tim mạch ở hành não —> Thụ thể áp lực ở mạch máu -» 

Tim giảm nhịp và giảm lực co bóp, mạch máu dãn -» Huyết áp 
bình thường. 
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33*. Xem hình dưới và cho biết chú thích nào đúng ? 

A. 1. Động mạch ; 2 Mạch bạch huyết; 
3. Tinh mạch ; 4. Tế bào biểu mô 
lông một. 

B. 1. Động mạch ; 2. Tĩnh mạch ; 3. Tế 
bào biểu mô lông ruột ; 4. Mạch 
bạch huyết. 

c. 1. Tĩnh mạch ; 2. Động mạch ; 
3. Mạch bạch huyết ; 4. Tế bào 
biểu mô lông ruột. 

D. 1. Động mạch ; 2. Tĩnh mạch ; 
3. Mạch bạch huyết ; 4. Tẻ' bào 
biểu mô lông ruột. 

34. Phương trình tổng quát của quá trình hô hấp là 

Hình cấu tạo ỉ Hông ruột 

A. C6H1206 + 602 -» 6C02 + 6H20 + Q (năng lượng). 

B. C(jH]20(j + 02 —> C02 + H20 + Q (năng lượng) 

c. C6H1206 + 1202 -> 12C02 + 12H20 + Q (năng lư<ợng) 

D. CộH]2Oộ + 602 —> 6C02 + 6H20 

35. Đặc điểm tiêu hoá ở thú ủn thịt là 

A. dùng răng xé nhỏ thức ăn rồi nuốt. 
B. vừa nhai vừa xé nhỏ thức ăn. 
c. nhai thức ăn trước khi nuốt. 
D. chỉ nuốt thức ăn. 

36. Xem hình dưới vấ cho biết chú thích nào dưới đây không đúng’ ? 

1 2 3 

Hình cấu trúc của lục lạp 

A. 3. màng trong. B. 5. tilacôit 
c. 4. Grana D. 1. màng ngoài. 
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37. Vai trò của clo đối với thực vật là 

A. duy trì cân bằng ion, tham gia trong quang hợp (quang phân li nước). 
B. thành phần của axit nuclêic, ATP, phôtpholipit, côenzim cần cho nở 

hoa, đậu quả, phát triển rễ. 
c. thành phần của diệp lục, hoạt hoá enzim. 
D. thành phần của thành tế bào và màng tế bào, hoạt hoá enzim. 

38. Cơ chê điều hoà hàm lượng glucôiơ trong máu giảm diễn ra theo trật 

tự nào ? 

A. Gan -» Glucagôn -» Tuyến tuy —> Glucôgen -» Glucôzơ trong máu tăng. 

B. Tuyến tuy —> Glucagôn -» Gan -» Glucôgen —> Glucôzơ trong máu tăng, 

c. Tuyến tuy —» Gan —> Glucagôn -» Glucôgen -> Glucôzơ trong máu tăng. 

D. Gan —»Tuyến tuy —> Glucagôn -» Glucôgen -> Glucôzơ trong máu tăng. 

39. Xem sơ đồ dưới và cho biết chú thích nào không đúng ? 

A. 4. 02 B. 5.C02 c. 9. C6H1206 D. 2. H20 

Sơ đồ tóm tắt quá trình quang hợp 

40. Thận có vai trò quan trọng trong cơ chế cản bằng nội môi nào ? 

A. Điều hoà huyết áp. 
B. Cơ chế duy trì nồng độ glucôzơ trong mảu. 
c. Điều hoà ap suất thẩm thấu. 
D. Điều hoà huyết áp. 
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Phiếu trả lời 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Bài 4 
1. *Bộ hàm và độ dùi ruột ở động vật ăn tạp có gì khác so với động vật 

ân thịt ? 

A. Răng nanh và răng trước hàm không sắc nhọn bằng và ruột ngấn hơn. 
B. Răng nanh và răng trước hàm không sắc nhọn bằng và ruột dài hơn. 
c. Răng nanh và răng trước hàm sắc nhọn hơn và ruột dài hơn. 
D. Răng nanh và răng trước hàm sắc nhọn và ruột ngắn hơn. 

2. Cúc tia sáng đỏ xúc tiến qụá trình 

A. tổng hợp lipit. B. tổng hợp prôtêin. 
c. tổng hợp cacbôhỉđat. D. tổng hợp ADN. 

3. Nơi diễn ra sự hô hấp ở thực vật là 

A. ở thân. B. ở tất cả các cơ quan của cơ thể. 

c. ơia. D.ởrề. 
4. Quá trình lên men vù hô hấp hiểu khí có giai đoạn chung lù 

A. đường phân. B. tổng hợp Axetil-CoA. 
c. chuỗi chuyền êlectron. D. chu trình Crep. 

5. Sản phẩm quang hợp đầu tiên của chu trình C4 là 

A. ALPG (anđêhit photphoglixêric). 
B. APG (axit photphoglixêric). 

c. một chất hữu cơ có 4 c trong phân tử (axit ôxalô axêtic-AOA). 

D. AM (axitmalic). 

6. Vai trò của nitơ đối với thực vật là 

A. thành phần của thành tế bào và màng tế bào, hoạt hoá enzim. 
B. thành phần của axit nuclêic, ATP, phôtpholipit, côenzim cần cho nở 

hoa, đậu quả, phát triển rễ. 
c. chủ yếu giữ cân bằng nước và ion trong tế bào, hoạt hoá enzirn, mở 

khí khổng 
D. thành phần của prôtêin, axit nuclêic 
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7. Sự thông khí ở phổi của hò sát, chim và thú chủ yểu nhờ 
A. sự vận động của toàn bộ hệ cơ. 
B. sự nâng lên và hạ xuống của thềm miệng, 
c. sự vận động của các chi. 

D. các cơ hô hấp làm thay đổi thể tích của khoang bụng hoặc lồng ngực. 

8. Xem hình dưới cho biết khí 02 đi vào cơ thể theo trật tự nào ? 

Hình về sự trao đổi khí ở côn trùng 

A. 1 -> 2 —> 3. B. 1 —» 3 —> 2. 

c. 2->l->3. D. 3 -» 2 -» 1. 

9. Y nào dưới đây không có vai trò chủ yếu đối với sự duy trì Ổn định 
pH máu ? 

A. Hệ thống đệm trong máu. B. Phổi thải C02. 

c. Thận thải H+, HCO3... D. Phổi hấp thu 02. 

I0 Vì sao động vật có phổi không hô hấp dưới nước được ? 

• A. Vì nước tràn vào đường dẫn khí cản trở lưu thông khí nên không hô 
hấp được. 

B. Vì phổi không hấp thu được 02 trong nước, 
c Vì phổi không thải được C02 vào nước. 
D. Vì cấu tạo phổi không phù hợp với sự hô hấp trong nước. 

II. Xem hình dưới và cho biết chú thích nào không đúng ? 

Hình cấu trúc ti thể 
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A. 4 - nơi chứa hệ men hô hấp. B. 1- nơi diễn ra chuỗi chuyền êlectron. 
c. 5 - nơi diễn ra chu trình Crep. D. 2 - nơi diễn ra đường phân. 

12. Sự thoát hơi nước qua lá có ý nghĩa đối với cây như thế nào ? 
A. Làm cho không khí ẩm và dịu mát nhất là trong những ngày nắng nóng. • 
B. Làm cho cây dịu mát, không bị đốt cháy dưới ánh mật trời. 
c. Tạo ra sức hút để vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên lá. 
D. Lẩm cho cây dịu mát, không bị đốt cháy dưới ánh mặt trời và tạo ra 

sức hút để vân chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên lá. 
13. Sự hoạt động của khí khổng ở thực vật CAM có tác dụng chủ yếu là 

A. tăng cường khả năng quang hợp. 
B. hạn chế sự mất nước. 
c. tăng cường sự hấp thụ nước của rễ. 

D. Tăng cường lượng C02 vào lá. 
14*. Nguyên nhân lầm cho khí khổng đóng là 

A. hàm lượng ABA trong tế bào khí khổng tăng. 
B. lục lạp trong tế bào khí khổng tiến hành quang hợp. 
c. cac tế bào khí khổng tăng áp suất thẩm thấu. 
D. hoạt động của các bơm ion ở tế bào khí khổng làm tăng hàm lượng 

các ión. 
15. Đặc điểm cấu tạo của tế hào lông hút ở rễ cây là 

À. thành tế bào mỏng, không thấm cutin, chỉ có một không bào trung 

tâm nhỏ. 
B. thành tế bào mỏng, có thấm cutin, chỉ có một không bào trung tâm lớn. 
c. thành tế bào mỏng, không thấm cutin, chỉ có một không bào trung 

tâm lớn. 
D. thành tế bào dày, không thấm cutin, chỉ có một không bào trung 

tâm lớn. 
16. Hô hấp ngoài là 

A. qua trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường sống thồng quá bề 
mặt trao đổi khí ở bề mặt toàn cơ thể. 

B. quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường sống thông quá bề 
mặt trao đổi khí chỉ ở phổi. 

c. quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường sống thông quá bề 
mặt trao đổi khí chỉ ở mang. 

D. quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường sống thông quá bể 
mặt trao đổi khí ở các cơ quan hô hấp như phổi, da, mang. 

17. Ý nào không phải là ưu điểm của tuần hoàn kép so với tuần hoàn đơn ? 
A. Máu giàu Ó2 được tim bơm đi tạo áp lực đẩy máu đi rất lớn. 
B. Tốc độ máu chảy nhanh hơn, máu di được xa hơn. 
c. Máu đến các cơ quan nhanh nên làm tãng hiệu quả trao đổi khí và 

trao đổi chất. 
D. Tim hoạt động ít tiêu tốn năng lượng hơn. 
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/8 Kệ tuần hoàn kín có â những động vật nào ? 

A. Chỉ có ở mực ống, bạch tuộc, giun đốt và chân đầu. 
р. Chỉ có ở động vật có xương sống. 
('. Mực ống, bạch tuộc, giun đốt, chân đầu và động vật có xương sống 
p Chỉ có ở đa số động thân Iĩiểm và chân khớp. 

19 Khi cú thở vào. diễn hiên nào dưới đây đúng ? 

A. Thể tích khoang miệng tăng lên, áp suất trong khoang miệng tăng, 
nước tràn qua miệng vào khoang miệng. 

F. Thể tích khoang miệng tăng lên, áp suất trong khoang miệng giảm, 
nước tràn qua miệng vào khoang miệng. 

с. Thế tích khoang miệng giảm, áp suất trong khoang miệng giảm, 
nước tràn qua miệng vào khoang miệng. 

D. Thế tích khoang miệng giảm, áp suất trong khoang miệng tăng, 
nước tràn qua miệng vào khoang miệng. 

20*. Xum hình dưới và cho biết ghi chú nào đúng ? 

E. 1. Động mạch; 2. Tĩnh mạch; 3. Xoang cơ thê’ chứa dịch mô. 
C. 1. Động mạch; 2. Tĩnh mạch; 3. Xoang cơ thể chứa dịch mô. 
D. 1. Động mạch; 2. Tĩnh mạch; 3. Xoang cơ thể chí chứa máu. 

2/. Y nào dưới dây không 'đúng với sự tiên lioá thức ăn trong các hộ phận 
rìa ống tiên lióư ở người ? 

A. Ở miệng có tịêu hoá cơ học và hoá học. 

B Ở dạ dày có tiêu hoá cơ học và hoá học. 

c ơ ruột non có tiêu hoá cơ học và hoá học. 

D. Ở ruột già có tiêu hoá cơ học và hoá học. 

22. S/ tiên hoú thức ủn ở thú ủn thịt như thế nào ? 

A. Chỉ tiêu hóa hoá học. 
B Chỉ tiêu hoá cơ học. 
c Tiêu hoá hoá và cơ học. 

D. Tiêu hoá hoá, cơ học và nhờ vi sinh vật cống sinh. 
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23. Vai trò của sắt đối với thực vật lủ 
A. duy trì cân bằng ion, tham gia trong quang hợp (quang phân li rnrức). 
B. thành phần của diệp lục, hoạt hoá enzim. 
c. thành phần của xitòcrôm, tổng hợp diệp lục, hoạt hoá enzim. 
D. thành phần của axit nuclêic, ATP, phôtpholipit, côenzim cần cho nở 

hoa, đậu quả, phát triển rễ. 

24. Vì sao lá cây có màu xanh lục ? 

A. Vì diệp lục a hấp thụ ánh sáng màu xanh lục. 
B. Vì diệp lục b hấp thụ ánh sáng màu xanh lục. 
c. Vì nhóm sắc tố phụ (carôtenôit) hấp thụ ánh sáng màu xanh ục. 
D. Vì hệ sắc tố không hấp thụ ánh sáng màu xanh lục. 

25. Trật tự các giai đoạn trong chu trình Canvin là 

A. khử APG thành ALPG —> Cố định C02 -» tái sinh RiDP (ritulôzơ - 
1,5 - điphôtphat). 

B. cố định C02 -> Khử APG thành ALPG -> tái sinh RiDP (ritul ôzơ - 
1,5 - điphôtphat). 

c. cố định C02 -» tái sinh RiDP (ribuỉôzơ - 1,5 - điphôtplìat) -> Khử 
APG’ thành ÃLPG 

D. khử APG thành ALPG —>■ tái sinh RiDP (ribulôzơ - 1,5 - điplôtphat) 

-> Cố định C02 

26*. Vì sao ở mao mạch máu chảy chậm hơn ở dộng mạch ? 

A. Vì áp lực co bóp của tim giảm. 
B. Vì mao mạch thường ở xa tim. 
c. Vì số lượng mao mạch lớn hơn. 
D. Vì tổng tiết diện của mao mạch lớn. 

27. Ở động vật chưa có túi tiêu hoú, thức ủn dược tiêu hoá như thể nào ? 

A. Tiêu hoá ngoại bào. 
B. Tiêu hoá nội bào. 

c. Một số tiêu hoá nội bào, còn lại tiêu hoá ngoại bào. 
D. Tiêu hoá nội bào và ngoại bào. 

28. Quang liỢỊ) quyết dinh hao nhiên phần trăm năng suất cây trồUỊ ? 

A. Quang hợp quyết định 60-65% năng suất cây trồng. 

B. Quang hợp quyết định 70-75% năng suất cây trồng, 

c. Quang hợp quyết định 80-85% năng suất cây trồng. 

D. Quang hợp quyết định 90-95% năng suất cây trồng. 

29. Chức năng quan trọng nluít của quá trìnli dường phân lù 

A. Lấy năng lượng từ glucôzơ một cách nhanh chóng. 
B. Tạo cho cacbohiđrat thâm nhập vào chu trình Crep. 
c. Thu được mỡ từ glucose. 
D. Có khả nàng phân chia đường glucôzơ thành tiểu phần nhỏ. 
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30. Sự đóng chủ động của khí khổng diễn ra khi nào ? 
A. Khi cây ờ ngoài ánh sáng và thiếu nước. 
B. Khi cây ở ngoài ánh sáng. 
c. Khi lượng axit abxixic (ABA) giảm đi. 
D. Khi cây ờ trong tối. 

31. Nơi cuối cùng nước và chất khoáng hoà tan phải đi qua trước khi vào 
mạch gỗ của rễ là 

A. Tế bào nhu mô vỏ. B. Tê bào lông hút 
c. Tế bào nội bì. D. Tế bào biêu bì. 

32* . Mỗi chu kì hoạt động của tim diễn ra theo trật tự nào ? 

A. Pha co tâm thất —> Pha co tâm nhĩ —> Pha dãn chung. 

B. Pha dãn chung -> Pha co tâm nhĩ -* Pha co tâm thất, 

c. Pha co tâm nhĩ -> Pha co tâm thất -> Pha dãn chung. 

D. Pha dãn chung ->• Pha co tâm thất -> Pha co tâm nhĩ. 

33. Xem hình dưới và cho biết chú thích nào đúng ? 

A. 1. Thực quản ; 2. Dạ cỏ ; 3 
Dạ lá sách. ; 4. Dạ tổ ong ; 
5. Dạ múi khế. 

B. 1. Thực quản ; 2. Dạ cỏ ; 3. 
Dạ tổ ong ; 4. Dạ lá sách ; 
5. Dạ múi khế. 

c. 1. Thực quản ; 2. Dạ cỏ ; 3 
Dạ múi khế; 4. Dạ iá sách; 
5. Dạ tổ ong. 

D. 1. Thực quan ; 2. Dạ cỏ ; 3. 
Dạ tổ ong ; 4. Dạ múi khế; 
5. Dạ lá sách. 

Hình Dạ dày của bò 
34. Hệ tuần hoàn kín đơn có ở những động vật nào ? 

A. Chỉ có ở mực ống, bạch tuộc, giun đốt và chân đầu. 
B. Chỉ có ở mực ống, bạch tuộc, giun đốt, chân đầu và cá. 
c. Chỉ có ở cá và lưỡng cư. 
D. Chỉ có ở cá, lưỡng cư và bò sát. 

35. Cơ chê điêu hoù hàm lượng glucôĩơ trong máu tăng diễn ra theo trật 
tự nào ? 

A. Gan —> Insulin —> Tuyến tuy và tê bào cơ thể —> Glucôzơ trong máu giảm. 

B. Tuyến tuy —> Insulin —> Gan —> tê bào cơ thể —> Glucôzơ trong máu giảm. 

C. Tuyên tuy —> Insulin —> Gan và tê bào cơ thể —> Glucôzơ trong máu giảm. 

D. Gan —> Insulin —> Tuyến tuy và tế bào cơ thể —> Glucôzơ trong máu giảm. 
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36. Cách nhận biết rõ rệt nhất thời điểm cần bón phùn là 
A. cãn cứ vào những đấu hiệu bên ngoài của lá cây. 
B. căn cứ vào những dấu hiệu bên ngoài của quả mới ra. 
c. căn cứ vào những dấu hiệu bẽn ngoài của hoa. 
D. căn cứ vào những dấu hiệu bên ngoài của thân cây. 

37*. Thực vật chỉ hấp thụ được dụng nitơ trong đất bằng hệ rễ là 

A. nitơ nitrat (NO3) và nitơ amôn (NH4). 

B. nitơ amôn (NH4 ). 

c. nitơ nitrat (NO3 ). 

D. dạng khí nitơ tự do trong khí quyển (N2). 

38. Nhóm thực vật c Ị được phân bô như thể nào ? 

A. Sống ở vùng nhiệt đới. 
B. Phân bố rộng rãi trên thế giới, chủ yếu ờ vùng ôn đới và á nhièt đới. 
c. Sống ở vùng sa mạc. 
D. Chỉ sống ở vùng ôn đới và á nhiệt đới. 

39*. Vì sao ở người già, khi huyết áp cao dễ bị xuất huyết não ? 
A. Vì mạch bị xơ cứng nén không co bóp được, đặc biệt các mạch ở 

não, khi huyết áp cãò dễ làm vỡ mạch. 
B. Vì mạch bị xơ cứng, tính đàn hồi kém, đặc biệt các mạch ở não, khi 

huyết áp cao dể làm vỡ mạch. 
c. Vì mạch bị xơ cứng, máu bị ứ đọng, đặc biệt các mạch ở nẫo, khi 

huyết áp cao dể làm vỡ mạch. 
D. Vì thành mạch bị dày lên, tính đàn hồi kém, đặc biệt các mạch ở 

não, khi huyết áp cao dễ làm vỡ mạch. 

40. Bộ phận tiếp nhận kích thích trong cơ chế duy trì cân bằng nội tvôi là 

A. trung ương thần kinh hoặc tuyến nội tiết. 
B. thụ thể hoạc cơ quan thụ cảm. 

c các cơ quan dinh dưỡng như thận, gan, tim, mạch máu... 
D. cơ quan sinh sản. 

Phiếu trả lời 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
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Bài 5 
ỉ*. Sự biểu hiện triệu chứng thiếu nitơ của cây ì ù 

A. lá màu vàng nhạt, mép lá màu đỏ và nhiều chấm đỏ ở mật lá. 
B. lá nhỏ có màu lục đậm, màu của thân không bình thường, sinh 

trường rễ bị tiêu giảm. 
c. lá mới có màu vàng, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm. 
D. sinh trưởng bị còi cọc, lá có màu vàng. 

2. Y não dưới đây không đúng với hiệu quả trao đổi khí ở động vật ? 
A. Bề mặt trao đổi khí rộng và có nhiều mao mạch và máu có sắc tố hô hấp. 
B. Bể mặt trao đổi khí mỏng và ẩm ướt giúp 02 và C02 dễ dàng 

khuếch tán qua. 
c. Có sự lưu thông khí tạo ra sự chênh lệch về nồng độ khí 02 và C02 

để các khí đó dễ dàng khuếch tán qua bể mặt trao đổi khí. 
D. Có sự lưu thông khí tạo ra sự cân bằng về nồng độ khí 02 và C02 để 

các khí đó dễ dàng khuếch tán qua bề mặt trao đổi khí. 
3. Vai trò của phôtpho đối với thực vật là 

A. chủ yếu giữ cân bằng nước và ion trong tế bào, hoạt hoá enzim, mở 
khí khổng. 

B. thành phần của axit nuclêic, ATP, phôtpholipit, côenzim cần cho nở 
hoa, đậu quả, phát triển rễ. 

c. thành phần của prôtêin, axit nuclêic. 
D. thành phần của thành tế bào và màng tế bào, hoạt hoá enzim. 

4. Diều ỏ các động vật được hình thành từ bộ phận nào của ống tiêu hoá ? 
A. Diều được hình thành từ dạ dày. 
B. Diều được hình thành từ thực quản. 
c. Diều được hình thành từ tuyến nước bọt. 
D. Diều được hình thành từ khoang miệng. 

5. Chu trình cố định co 2 ở thực vật CAM diễn ra như thế nào ? 
A. Giai đoạn đầu cố định C02 diễn ra vào ban đêm, còn giai đoạn tái 

cố định C02 theo chu trình Canvin cũng diễn ra vào ra ban đêm. 
B. Giai đoạn đầu cố định C02 diễn ra ban ngày, còn giai đoạn tái cố 

định C02 theo chu trình Canvin diễn ra vào ban đêm. 
c. Giai đoạn đầu cố định C02 diễn ra vào ban đêm, còn giai đoạn tái 

cố định C02 theo chu trình Canvin diễn ra ban ngày. 
D. Giai đoạn đầu cố định C02 diễn ra vào ban ngày, còn giai đoạn tái 

cố định C02 theo chu trình Canvin cũng diễn ra ban ngày. 

ố. Ở động vật có ống tiêu hoá, thức ăn được tiêu hoá như thế nào ? 

A. Tiêu hoá nội bào. 
B. Tiêu hoá ngoại bào. 
c. Tiêu hoá nội bào và ngoại bào. 
D. Một số tiêu hoá nội bào, còn lại tiêu hoá ngoại bào. 
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7. Sự tiêu hoá thức Ún ở dạ lá sách diễn ra như thế nào ? 

A. Tiết pepsin và HCI để tiêu hoá prôtêin có ở vi sinh vật và cỏ. 
B. Hấp thụ bớt nước trong thức ăn. 
c. Thức ăn được ợ lên miệng đế nhai kĩ lại. 
D. Thức ăn được trộn với nước bọt và được vi sinh vật cộng sinh phá 

vỡ thành tế bào và tiết ra enzim tiêu hoá xenlulổzơ. 

8. Xem hình dưới và cho biết chú thích nào không đúng ? 

A. 1 - H20. B. 3 - 02. 
c. 2 - ATP. D. 4 - C6"hi206. 

9. Vì sao ở lưỡng cư vù bò sát (trừ í á sấu) cố sự pha máu ? 

A. Vì không có vấeh ngẫn giữa tâm nhĩ và tâm thất. 
B. Vì tim chỉ có 3 ngăn hay 4 ngăn nhưng vách ngân ở tâm thất không 

hoàn toàn. 
c. Vì tim chỉ có 2 ngăn. 
D. Vì chúng là động vật biến nhiệt. 

10. Khái niệm quang hựỊ) nào dưới đây là đúng ? 

A. Quang hợp là quá trình thực vật sử dụng năng lượng ánh sáng để 
tổng hợp chất hữu cơ (đường glucôzơ) từ các chất vô cơ (chất 

khoáng và H20). 

B. Quang hợp là quá trình thực vật sử dụng năng lượng ánh sáng để tổng 

hợp chất hữu cơ (đường galactôzơ) từ các chất vô cơ (C02 và H20). 
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c. Quang hợp là quá trình thực vật có hoa sử dụng năng lượng ánh 
sáng để tổng hợp chất hữu cợ (đường glucôzơ) từ các chất vô cơ 

(C02 và H2Õ). 

Ị). Quang hợp là quá trình thực vật sử dụng năng lượng ánh sáng để 

tổng hợp chất hữu cơ (đường glucôzơ) từ các chất vô cơ (Cơ2 và 

H2Õ). 

/ /. Xơi diễn ru sự hô hấp mạnh nhất ở thực vật íù 

A. ở rễ. B. ở thân, 
c. ở lá. D. ở quả. 

12. Khi cá thở ra, diễn hiến nào dưới đày đúng ? 

A. Cửa miệng đóng, thềm miệng nâng lên, nắp mang đóng. 
B. Cửa miệng đóng, thềm miệng hạ xuống, nắp mang đóng, 
c. Cửa miệng đóng, thềm miệng hạ xuống, nắp mang mở. 
D. Cửa miệng đóng, thềm miệng nâng lên, nắp mang mở. 

13. Máu trao đổi chất với tế hào ở đâu ? 

A. Qua thành tĩnh mạch và mao mạch. 
B. Qua thành động mạch và mao mạch, 
c. Qua thành động mạch và tĩnh mạch. 
D. Qua thành mao mạch. 

14. Khi tế hào khí khổng trương nước thì 

A. vách mỏng căng ra làm cho vách dày cong theo nên khí khổng mở ra. 
B. vách dày căng ra làm cho vách mỏng cong theo nên khí khổng mở ra. 
c. vách (mép) mỏng căng ra làm cho vách dày co lại nên khí không 

mở ra. 
D. vách dày căng ra làm cho vách mỏng co lại nên khí knổng mở ra. 

15. Xem hình dưới và cho biết chú thích nào dưới đây không đúng ? 

b c d 

Hình mô tà con đường hấp thụ nước từ đất vào mạch gỗ 

A. a. Lông hút 

B. 2. Con đường chất nguyên sinh - không bào. 
c. L Con đường thành tế bào - gian bào. 
D. b. Vòng đai Caspari 
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Nhóm thực vật c4 được phún hố như thè'nào ? 

A. Phân bố rộng rãi trên thế giới, chủ yếu ở vùng ôn đới và á nhiệt đới. 
B. Sống ở vùng nhiệt đới. 
c. Sống ở vùng sa mạc. 

D. Chỉ sống ờ vùng ôn đới và á nhiệt đới. 

Tiêu hoú lù 

A. quá trình tạo ra các chất dinh dưỡng và năng lượng cho cơ thể. 
B. quá trình tạo ra các chất dinh dưỡng cho cơ thể. 

c. quá trình tạo ra các chất dinh dưỡng từ thức ăn cho cơ thể. 

D. quá trình biến đổi chất dinh dưỡng có trong thức ăn thành những 
chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ được. 

ơ cây xanh sự kiện nào có thể tiếp tục trong tất củ 4 điều kiện dưới dây 

Nắng ; Rải rác có mây ; Đầy mây ; Mưa ? 

A. Tăng cường quang hợp thực vật. 

B. Sự hấp thụ nước, 
c. Sự hô hấp. 
D. Sự thoát hơi nước. 

Vì suo nồng độ C02 thà ru cao hơn so với hít vào phổi ? 

A. Vì một lượng co, còn lưu giữ trong phế nang. 

B. Vì một lượng COọ được thải ra trong hô hấp tế bào của phổi. 

c. Vì một lượng C02 đươc dồn về phổi từ các cơ quan khác trong cơ thể. 

D. Vì một lượng C02 đã khuếch tán từ mao mạch phổi vào phế nang 
trưóe khi đi ra khỏi phổi. 

Vì sao nồng độ 02 thở ra thấp hơn so với hít vào phổi ? 

A. Vì một lượng 02 đã ôxi hoá các chất trong cơ thể. 

B. Vì một lượng 02 đã khuếch tán vào máu trước khi đi ra khỏi phổi, 

c. Vì một lượng 02 còn lưu giữ trong phế quản. 

D. Vì một lượng 02 còn lưu giữ trong phế nang. 

Khái niệm pha súng nào dưới đây của quá trình quang hợp là đầy đủ nhất? 

A. Pha chuyển hoá nãng lượng của ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ 
thành năng lượng của các liên kết hoá học trong ATP . 

B. Pha chuyển hoá năng lượng của ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ 

thành năng lượng của các liên kết hoá học trong ATP và NADPH. 
c. Pha chuyển hoá năng lượng của ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ 

thành năng lượng của các liên kết hoá học trong NADPH. 

D. Pha chuyển hoá năng lượng của ánh sáng đa được chuyển thành 

năng lượng của các liên kết hoá học trong ATP và NADPH. 



22* Xem hình dưới và cho biết ghi chú nào đúng ? 

Hệ tuần hoàn hở ỏ châu chấu. 

A. 1. Mạch bên; 2. Mạch trước; 3. Lỗ tim; 4. Tim hình ống. 
B. 1. Mạch trước; 2. Mạch bên; 3. Lỗ tim; 4. Tim hình ống. 
c. 1. Mạch trước; 2. Mạch bên; 3. Tim hình ống; 4. Lỗ tim. 
D. 1. Tim hình ống; 2. Mạch bên; 3. Lỗ tim; 4. Mạch trước. 

23. Con đường thoát hơi nước qua khí khổng có dặc điểm là 

A. vận tốc lớn, được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng. 
B. vận tốc nhỏ, không được điều chỉnh. 

c. vận tốc lớn, không được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng. 
D. vận tốc nhỏ, được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng. 

24. Chức năng nào sau đây không đúng với răng của thú ăn thịt ? 

A. Răng cửa gặm và lấy thức ăn ra khỏi xương. 
B. Răng cửa giữ thức ăn. 
c. Răng nanh cắm và giữ mồi. 

D. Răng cạnh hàm và rãng ăn thịt lớn cắt thịt thanh những mảnh nhỏ. 

25. Xem hình dưới vù cho biết khí C02rời khỏi cơ thể theo trật tự nào ? 

Hình về sự trao dổi khí ỏ cỏn trùng 

B. 1 ->2-4 3. 

D. 2 —> 1 —> 3. c. 1 -> 3 -> 2. 
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26. Phổi của chim có cấu tạo khác với phối của các động vật trên cạn 

khác như tlìếnào ? 

A. Phế quản phân nhánh nhiều. B. Có nhiều ống khí 
c. Có nhiều phế nang. D. Khí quản dài. 

27. Một phùn tử glucôzơ bị o.xi lioá hoàn toàn trong đường phân và chu 
trình Crep, nhưng hai quá trình này chi tạo ra một vùi ATP phần 
năng lượng còn lại mà tể hào thu nhận từ plìàn tử glucôiơ ở đâu ? 

A. Trong phân tử C02 được thải ra từ quá trình này. 

B. Trong Ò2. 
c. Mất dưới dạng nhiệt. 
D. Trong NADH và FADH2. 

28*. Xem hình dưới và cho biết chú thích nào đúug? 

A. A - Ruột bổ dọc và các nếp gấp niêm mạc ruột; B - Lông cực nhỏ 
trên đỉnh tế bào biểu mô lông ruột; c - Cấu tạo 1 lông ruột. D - Nếp 
gấp niêm mạc ruột và các lông ruột trên niêm mạc ruột. 

B. A - Ruột bổ dọc và các nếp gấp niêm mạc ruột; B - Nếp gấp niêm 
mạc ruột và các lông ruột trên niêm mạc ruột; c Lông cực nhỏ trên 

đỉnh tế bào biểu mô lông ruột - D - Cấu tạo 1 lông ruột. 

C. A - Ruột bổ dọc và các nếp gấp niêm mạc ruột; B - Nếp gấp niêm 

mạc ruột và các lông ruôt trên niêm mạc ruột; C - Cấu tạo 1 lông 
ruột. D - Lông cực nhỏ trên đỉnh tế bào biểu mô lông ruột. 

D. A - Ruột bổ dọc và các nếp gấp niêm mạc ruột; B - Lông cực nhỏ 
trên đỉnh tế bào biểu mô lông ruột; c - Cấu tạo 1 lông ruột. D' Nếp 
gấp niêm mạc ruột và các lông ruột trên niêm mạc ruột. 

Cấu tạo thành ruột 
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29 Xem hình dưới và cho biết ghi chú nào díuiiỊ ? 

A. 1. Tĩnh mạch; 2. Tâm thất; 3. 

Tâm nhĩ; 4. Động mạch mang; 5. 

Mao mạch mang. 7. Động mạch 

Itnig; 8. Mao mạch các cơ quan. 

Eỉ. 1. Tĩnh mạch; 2. Tâm nhĩ; 3. Tâm 

thất; 4. Động mạch lưng; 5. Mao 

mạch mang. 7. Động mạch mang; 

8. Mao mạch các cơ quan, 

c. 1. Tĩnh mạch; 2. Tâm nhĩ; 3. Tâm 

thất; 4.Động mạch mang; 5. Mao 

mạch mang. 7. Động mạch lưng; 

8.Mao mạch các cơ quan. 

D. 1 Tĩnh mạch; 2. Tâm nhĩ; 3. Tâm 

thất; 4. Động mạch mang; 5. Mao 

mạch các cơ quan; 7. Động mạch 

lưng; 8. Mao mạch mang. 

5 

Hệ tuân hoàn đơn của cứ. 

Xem lùnh dưới vù cho biết chú thích nào đúng ? 

Sơ đồ cơ chế duy trì huyết áp 

A'!' yết áp bmh thường; 2- Huyết áP tăns ca°;3- Thụ thể áp lực ở 
mạch máu; 4. Trung khu điều hoà tim mạch ở hành não; 5. tim 
giảm nhịp và giảm lực co bóp, mạch máu dán. 

B. 1. Tim giảm nhịp và giảm lực co bóp, mạch máu dãn; 2. Huyết áp 
tăng cao; 3. Thụ thể áp lực ở mạch máu; 4. Trung khu điều hoà tim 
mạch ở hành não; 5. Huyết áp bình thường. 
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c. 1. Huyết áp bìnih thường; 2. Thụ thể áp lực ở mạch máu; 3. Huyết 
áp tãng cao; 4. Trung khu điều hoà tim mạch ở hành não, 5- Tim 
giảm nhịp và giảm lực co bóp, mạch máu dãn. 

D. 1. Huyết áp tăng cao; 2. Huyết áp bình thường; 3. Thụ thể áp lực ở 
mạch máu; 4 Trung khu điều hoà tim mạch ờ hành não 5. Tim 
giảm nhịp và giầm lực co bóp, mạch máu dãn. 

31*. Hệ số hô hấp ( RQ) lù 

A. tỉ số giữa số phân tử H-,0 thải ra và số phân tử 02 lấy vào khi lô hấp. 

B. tỉ số giữa số phân tử C02 thải ra và số phân tử 02 lấy vào khi lô hấp. 

c. tỉ số giữa số phân tử C02 thải ra và sô' phân tử H:0 lấy vào khi hỏ hấp. 

D. tỉ số giữa số pliâm tò 02 thải ra và số phân tử C02 lấy vào khi lô hấp. 

32. Dạ dày Ỏ những độứig vật ủn thực vật nào có một ngủn ? 

A. Trâu, bò, cừu. dê. B; Ngựa, thỏ, chuột, trâu, X). 
c. Ngựa, thò, chuộtt. D. Ngựa, thỏ, chuột, cừu, dê. 

33. Bộ phận thực hiện Itrong cơ ché day trì cân hằng nội môi là 

A. trung ương íthần kinh. 
B. tuyến nội tiết. 
c. các cơ quan dinlh dưỡng như thận, gan, tim, mạch máu... 
D. thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm. 

34. Nguyên nhân trước ■ tiên lùm cho cây không ưa mặn mất khả văng sinh 
trưởng trên đất có nồng độ muối cao lù 

À. thế năng mưíớc cẩa đất là quá thấp. 
B. các tinh thể miuối ngay sát bề mặt đất gây khó khăn cho các cAy con 

xuyên qua mặit đất . 
c. hàm lượng óờx i tirong đất là quá thấp. 
D. các ion khoáng llà độc hại đối với cây. 

35. Năng suất sĩnằ ItỌi ■ lù 

A. tổng lượrag châtt khô tích luỹ dược mỏi phút trên 1 ha giìo tróng 
trong suốtt tlhời gian sinh trưởng. 

B. tổng lượng clhấtt khô tích luỹ được mỗi giờ trên 1 ha gbo trồng 

trong suốtt tlhời gian sinh trưởng. 
c. tổng lượng chất khô tích luỹ được mỗi ngày trên 1 ha gbo trồng 

trong suôìt tlhời gian sinh trưởng. 
D. tổng lượng chất khô tích luỹ được mỏi tháng trên 1 ha gbo trồng 

trong suốit tlhời gian sinh trưởng. 

36. Điểm hão tìOiù co2 lù thời điểm 

A. nồng độ CQ2 tốỉ đa để cường độ quang hợp đạt mức trung tình. 

B. nồng điộ 'CQ2 tối đa để cường độ quang hợp đạt tối thiểu. 

140 



c. nồng độ C02 tối thiểu để cường độ quang hợp đạt cao nhất. 

D. nồng độ C02 tối đa đè cường độ quang hợp đạt cao nhất. 

37. Diễn hiến ( lìa hệ tuần hoàn hở (liễn ra theo trật tự nào ? 

A. Tim —> Động mạch —» Khoang máu —» Hỗn hợp dịch mô - máu —> 

Trao đổi chất với tế bào -» Tĩnh mạch —» Tim. 

B. Tim —» Động mạch —> Hỗn hợp dịch mô - máu —> Khoang máu —» 

Trao đổi chất với tế bào -> Tĩnh mạch —> Tim. 

c. Tim -> Động mạch -» Khoang máu Trao đổi chất với tế bào -» 
Hỗn hợp dịch mô - máu -» Tĩnh mạch -> Tim. 

D. Tim -> Động mạch —> Trao đổi chất với tế bào —> Hỗn hợp dịch mô 

- máu —> Khoang máu —> Tĩnh mạch —> Tim. 

38. Sản phẩm quang họtỊ) đầu tiên của chu trình Canvin lù 

A. AM (axitmalic). 
B. ALPG (anđêhit photphoglixêric). 
c. RiDP (ribulôzơ- 1,5 - điphôtphat). 
D. APG (axit photphoglixêric). 

39* Chứng huyết úp thấp hiểu lìiện khi 

A. huyết áp cực đại thường xuống dưới óOmmHg. 
B. huyết áp cực đại thường xuống dưới 70mmHg. 
c. huyết áp cực đại thường xuống dưới 80mmHg. 
D. huyết áp cực đại thường xuống dưới 90mmHg. 

40. Thực vật C4 khác với thực vật Cị ở những điểm nào ? 

A. Cường độ quang hợp, điểm bão hoà ánh sáng cao, diểm bù C02 thấp. 
B. Cường độ quang hợp, điểm bão hoà ánh sáng thấp, điểm bù C02 cao. 
c. Cường độ quang hợp, điểm bão hoà ánh sáng cao, điểm bù C02 cao. 
D. Cường độ quang hợp, điểm bão hoà ánh sáng thấp, điểm bù C02 thấp. 

Phiếu trả lời 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
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Chưong II. CẢM ỨNG 
6 

Xem hình dưới và giải thích vì sao rễ quay xuống đất, thân quay lền trời? 

Thí ngliiệm vê tính dinh hướng đất ở cây : 

Rễ quay xuống dất. thân quay lén trời (A.B) 

A. Vì lực hút của trọng lực Trái Đất. 
B. Vì rễ hướng đất âm, thân hướng đất dương. 
c. Vì mặt trên rễ có lượng auxin nhiều tạo cho sự phàn chia nhanh và 

kéo dài tế bào làm rễ cong xuống đất, còn mặt dưới củath.ân có 
nhiều auxin tạo chothân hướng lên trời. 

D. Vì rề hướng đất dương, thân hướng đất âm. 
Tập tính hẩm sính lủ 
A. những hoạt động đơn giản của động vật, sinh ra đã có, được di 

truyền từ bố mẹ, đặc trưng cho loài. 
B. những hoạt động phức tạp của động vật, sinh ra đã có, được di 

truyền từ bố mẹ, đặc trưng cho loài. 
c. những hoạt động cơ bản của động vật, sinh ra đã có, được di truyền 

từ bố mẹ, đặc trưng cho loài. 
D. một sô' ít hoạt động của động vật, sinh ra đã có, được di tiuyền từ 

bô' mẹ, đặc trưng cho Ịoậị. 
Vì sao trong điện thể hoạt dộng xảy ru giai doạn dảo cực ? 
A. Do K+ đi vào còn dư thừa làm mặt trong màng tế bào tfchi diện 

dương, còn mặt ngoài màng tích điện âm. 
B. Do Na+ đi vào còn dư thừa làm mặt trong màng tế bào tchi diện 

dương, còn mặt ngoài màng tích điện âm. 
c. Do Na+ đi ra nhiều làm mặt ngoài màng tê' bào tích điện dưcng, còn 

mặt trong màng tích điện ẩm. 
D. Do K+ đi ra nhiểu làm mặt ngoài màng tế bào tích điện dưcngỊ, còn 

mặt trong màng tích điện âm. 

ứng động nào không theo chu kì dổng hồ sinh học ? 

A. ứng động đóng mở khí khổng. B. úng động quấn vòng. 

c. Úng động nở hoa. D. ứng động thức ngủ của á. 



5- y uào kkỏng đúng với dặc điểm của phản xụ không điền kiện ? 

A. Di truyền được, đặc trưng cho loài. 
B. Có số lượng không hạn chế. 
c. Tliưcmg do tuỷ sống điều khiển. 
E). Mang tính bẩm sinh và bền vững. 

6. Phún xạ ớ động vật có hệ lưới thần kinh diễn ra theo trứt tư nào ? 

A. Các tế bào cảm giác tiếp nhận kích thích -> Chuỗi hạch phân tích 

và tổng hợp thông tin —> Các cơ và nội quan thực hiện phản ứng. 

B. Các giác quan tiếp nhận kích thích -* Chuỗi hạch phân tích và tổng 

hợp thông tin —> Các cơ và nội quan thực hiện phản ứng. 

c Các giác quan tiếp nhận kích thích -» Chuỗi hạch phân tích và tổng 

hợp thông tin -> Các tế bào mô bì cơ . 

D. Chuỗi hạch phân tích và tổng hợp thồng tin -> Các giác quan tiếp 

nhận kích thích -» Các cơ và nội quan thực hiện phản ứng. 

7. Tập tính kiếm Ún ỏ dộng vật có tô chức hệ thần kinh chưa phát triển 
thuộc loại tập tính nào ? 

A. Phần lớn là tập tính bẩm sinh. B. Số ít là tập tính bẩm sinh, 
c. Phần lớn là tập tính học tập. D. Toàn là tập tính học tập. 

8. Y nào không đúng với cảm ứng ở Ruột khoang ? 

A. Cảm ứng ở toàn bộ cơ thể. 
B. Toàn bộ cơ thể co lại khi bị kích thích, 
c. Tiêu phí nhiều năng lượng. 
D. Tiêu phí ít nãng lượng. 

9. Các kiểu la'óng động âm ở rễ là 

A. Hướng đất, hướng sáng. B. Hướng sáng, hướng nước, 
c. Hướng sáng, hướng hoá. D. Hướng nước, hướng hoá. 

10 Hệ thần kinh của Côn trùng có 

A. Hạch đầu, hạch thân, hạch lưng. 
B. Hạch đầu, hạch ngực, hạch lưng, 
c. Hạch đầu, hạch bụng, hạch lưng. 
D. Hạch đầu, hạch ngực, hạch bụng. 

11. Các loại tập tính có ở các động vật có trình độ tổ chức khúc nhau như 
thê nào ? 

A. Hầu hết các tập tính ở động vật có trình độ tổ chức thấp là tập tính 
học được. Động vật bậc cao có nhiều tập tính bẩm sinh. 

B. Các tập tính ở động vật có trình độ tổ chức thấp là tập tính hỗn hợp. 
Đông vật bậc cao có nhiều tập tính học được. 

c. Hầu hết các tập tính ở động vật có trình đọ tổ chức thấp là tập tính 
bẩm sinh. Động vật bậc cao có nhiều tập tính chủ yếu là hỗn hợp. 
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12. 

D. Hầu hết các tập tính ờ dộng vật có trình độ tổ chức thấp là tạp tính 
bẩm sinh. Động vật bậc cao có nhiều tập tính học được. 

Não bộ trong hệ thổn kinh ông có những phần nào ? 

A. Bán cầu đại não, não trung gian, não giữa, tiểu não và trụ não. 
B. Bán cầu đại não, não trung gia 1, não giữa, tiểu não và hành não, 
c. Bán cầu đại não, não trung gia 1, cuống não, tiểu não và hành não. 
D. Bán cầu đại não, não trung gian, củ não sinh tư, tiểu não và hành não. 

13. Hệ thần kinh ống gặp ở những dựng vật nào ? 

A. Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú, giun tròn. 
B. Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú, giun đốt. 
c. Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú. 
D. Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú, thân mềm. 

14. Hướtig động là 

A. hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích theo nhiều 
hướng khác nhau. 

B. hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích theo một 
hướng xác định. 

c. hình thức phản ứng của một bộ phận của cây trước tác nhân kích 
thích theo một hướng xác định. 

D. hình thức phản ứng của một bộ phận của cây trước tác nhân kích 
thích theo nhiều hướng. 

15. Vì sao tập tính học tập ở động vật không xương sống rất ít được hình thành ? 

A. Vì sô' tế bào thần kinh khống nhiều và tuổi thọ thường ngắn. 
B. Vì sống trong môi trường đơn giản. 
c. Vì khó hình thành mối liên hệ mới giữa các nơron. 
D. Vì không có thời gian để học tập. 

16. Phản xạ phức tạp thường lủ 

A. phản xạ có điều kiên, có sự tham gia của một số ít tế bào thần Kinh, 

trong đó có các tế bào vỏ não. 
B. phản xạ có điều kiên, có sự tham gia của một số lượng lớn tế bào 

thần kinh, trong đó có các tế bào tuỷ sống. 
c. phản xạ không điều kiện, có sự tham gia của một số lượng lớn tế 

bào thần kinh, trong đó có các tế bào vỏ não. 
D. phản xạ có điều kiện, có sự tham gia của một số lượng lớn tế bào 

thần kinh, trong đó có các tế bào vỏ não. 

17. Vì sao trong 1 cung phân xụ, xung thần kinh chỉ dẫn truyền theo tnột 

chiêu từ cơ quan thụ cảm đến cơ quan đáp ứng ? 

A. Vì khe xináp ngãn cản sự truyền tin ngược chiều. 
B. Vì các thụ thể ở màng sau xináp chỉ tiếp nhận chất trung gian hoá 

học theo một chiều. 
c. Vì chất trung gian hoá học bị phân giải sau khi đến màng sau. 
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I). Vì sự chuyển giao xung thần kinh qua xináp nhờ chất trung gia 
hoá học chỉ theo một chiểu. 

/ X. Quá trình truyền tin qua xináp diễn ru theo trật tự nào ? 

A. Chuỳ xináp —> Màng trước xináp —> Khe xináp —> Màng sau xináp. 

B. Màng trước xináp -> Chuỳ xináp -> Khe xináp -> Màng sau xináp. 

c. Màng trước xináp —> Khe xináp —> Chuỳ xináp —» Màng sau xináp. 

[>. Khe xináp —► Màng trước xináp -> Chuỳ xináp —» Màng sau xináp. 

ỉ 9. ư'ng dộng khác cơ bản với hướng động ở đặc điểm nào ? 

A. Không liên quan tới sự phân chia tế bào. 
B. Có nhiều tác nhân kích thích. 
c. Tác nhân kích thích không định hướng. 
D. Có sự vân động vô hướng. 

20. Sự phân bô ion K* và Na+ â điện thê nghỉ ở trong và ngoài tê bào như 
thế nào ? 

A. ơ trong tê bào, K+ có nồng độ thấp hctn và Na+ có nồng độ cao hơn 
so với bên ngoài tế bào. 

B. Ở trong tế bào, K+ và Na+ có nồng độ cao hơn hơn so với t ên ngoài 
tế bào. 

c. Ở trong tế bào, K+ có nồng độ cao hơn và Na+ có nồrg độ thấp hơn 
so với bên ngoài tế bào. 

D. Ở trong tế bào, K+ và Na+ có nồng độ thấp hơn so với bên ngoài tế bào. 

21. Vì sao sự lan truyền xung thần kỉnh trên sợi trục có bao mỉêlin lại 
"nhảy cóc" ? 

A. Vì tạo cho tốc độ truyền xung nhanh. 
B. Vì đảm bảo cho sự tiết kiệm năng lượng. 

c. Vì giữa các eo Ranvie, sợi trục bị bao bằng bao miêlin cách điện. 
D. Vì sự thay đổi tính thấm của màng chỉ xẩy ra tại các eo Ranvie. 

22. Hoạt động của bơm Na+ - K* trong lan truyền xung thần kinh như thế nào ? 

A. Cổng Na+ mở để Na+ ra, còn cổng K+ mở để K+ vào. 
B. Cổng Na+ và cổng K+ đều mở để K+ và Na+ vào. 
c. Cổng Na+ và cổng K+ đều mở để K+ và Na+ ra. 
D. cổr g Na+ mở để Na+ vào, còn cổng K+ mở để K+ ra. 

23. Điện thế nghỉ lù 

A. sự chênh lệch điện thế giữa hai bên màng tế bào khi tế bào bị kích 
thích, phía trong màng mang điện âm, con ngoài màng mang điện 
dương. 

B. sự chênh lệch điện thế giữa hai bên màng tế bào khi tế bào không bị 
kích thích, phía trong màng mang điện âm, còn ngoài màng mang 
điện dương. 
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c. sự chênh lệch điện thế giữa hai bên màng tế b;'io khi tế bào khòng bị 
kích thích, phía trong màng mang điện dưcmg, còn ngoài màng 
mang điện âm. 

D. sự không chênh lệch điện thê giữa hai bên màng tế bào khi tế bào 
khổng bị kích thích, phía trong màng mang điện âm, còn ngoài 
màng mang điện dương. 

24. Xem hình dưới vù cho biết chú thích nào đúng ? 

A. 1, 2. Động vật nguyên sinh; 3. Thân mểm; 4. Giun dẹp; 5. Giun 
tròn; 6. Ruột khoang; 7. Chân khớp. 

B. 1,2. Động vật nguyên sinh; 3. Giun dẹp; 4. Ruột khoang; 5. Giun 
tròn; 6. Thân mềm; 7. Chân khớp. 

c. 1,2. Động vật nguyên sinh; 3. Ruột khoang; 4. Giun dẹp; 5. Giun 
tròn; 6. Thân mềm; 7. Chân khớp. 

D 1, 2. Động vật nguyên sinh; 3. Ruột khoang; 4. Thân mềm: 5. Giun 
tròn; 6. Giun dẹp; 7. Chân khớp. 

Các động vật nguyên sinh và không xương sởig 

25. Bộ phận nào trong cây có nhiều kiểu hướng dộng ? 

A. Hoa. B. Thân. c. Lá. D. Rễ 
26. Tốc độ cảm lim g cùa động vật so với cảm ứng ở thực vật nhưthếnào ? 

A. Diễn ra chậm hơn một chút. B. Diễn ra nhanh hơn. 
C. Diễn ra chậm hơn nhiều. D. Diễn ra ngang bằng. 

27. Cung phàn xạ diễn ra theo trật tự nào ? 

A. Bô phận tiếp nhân kích thích -> Bộ phận thực hiện phản ứig -»Bô 
phận phân tích và tổng hợp thông tin. 

B. Bộ phận tiếp nhận kích thích -> Bộ phận phkn tích và tẩng hợp 

thông tin —> Bộ phận phản hồi thông tin. 
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c. Bộ phận tiếp nhận kích thích -> Bộ phận phân tích và tổng hợp 
thông tin -> Bộ phận thực hiện phản ứng. 

D' phln írf lời kích thích B<> Phận Phân tích và tổng hợp thông 
tin —» Bộ phận thực hiện phản ứng. 

28. Mối liên hệ giữa kích thích vù sự xuất hiện tập tính như thế nào ? 

đ' klcb thlch đ^u làm xuât hiện tập tính. 
® lT.pT' vbât kl kích thích nào cung làm xuất hiện tập tính. 

rV ỈTt TT Tng mạnh càng làm xuât hiện tập tính. 
D Kicb thlch cànỗ *ặp lại càng dễ làm xuất hiện tập tính. 

29. Vì sao ở trạng thái điện thế nghỉ, ngoài mùng mang điện dương ? 

^ K* íĩlanf đi?n tích dương khi ra ngoài màng tạo ra nồng độ của 
nó cao hơn ở phía mặt trong của màng. 

B’ P°_K ™ang đi^n tích dương khi ra ngoài màng tạo cho ở phía măt 
^ trong cua màng mang điện tích âm. 

p° p T-T di^n ỉích dương khi ra ngoài màng bị lực hút tĩnh điên 
ớ phú* mặt trong của màng nên nằm sát màng. 

D' ỈẲ điện nT dương khi ra nể°ài màng bị lực hút tĩnh 
dl • n ơ phja mặt trong của màng nên nằm sát màng. 

30. Bộ phận của não đóng vai trò trong điều khiển cúc hoạt động của cơ 
thểìà • 5 

A. não trung gian. B. não giữa. 

c- ba" cầu df' nậ°- D. tiểu não và hành não. 
31. Khi không cố ánh sáng, cây non mọc như thế nào ? 

A. Mọc bình thường và có màu vàng ứa. 
B. Mọc vống lên và có màu vàng ứa. 
c. Mọc vống lên và có màu xanh. 
D. Mọc bình thường và có màu xanh. 

32 A/?ữW£Ú>í£ động nào dưới đây là ứng động không sinh trưởng ? 

A. Sự đóng mở của lá cây trinh nữ. Khí khổng đong và mở 
B. Lá cây họ đậu xoè ra và khép lại. Khí khổng đong và mở. 

c. Hoa mười giò nở vào buổi sáng. Hiện tượng thức ngủ cua chồi cây 
bàng. 

c. Hoa mười giờ nở vào buổi sáng. Khí khổng đóng và mở. 

33. S/ lan truyền xung thần kinh trên sợi trục không co hao miêlin diễn ra 
mưthê nào ? 

A Xung thần kinh lạn truyển liên tục từ vùng này sang vùng khác do 
đảo cực đến mất phân cực rồi tái phân cực. 

B ÍT?, T0 kinh lan truyền liên tục từ vung này sang vùng khác do 
mất phân cực đến đảo cực rồi tái phân cực. 

c í,th^n ,kph Ian truyển không liên tục từ vùng này sang vùng 
khác do mất phân cực đến đảo cực rồi tái phân cực. 
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D. Xung thần kinh lan truyền liôn tục từ vùng này sang vùng khác do 
mất phân cực đến tái phân cực rồi đảo cực. 

34. Hệ thần kinh dạng lưới được tạo thành do 

A. các tế bào thần kinh nằm rải rác dọc theo khoang cơ thể và liên hệ với 
nhau qua các sợi thần kinh tạo thành mạng lưới tế bào thần kinh. 

B. các tế bào thần kinh phân bô tạp trung ờ một số vùng trong cơ thể 
và liên hệ với nhau qua các sợi thần kinh tạo thành mạng lưới tổ bào 

thần kinh. 
c. các tế bào thần kinh phân bố đều trong cơ thể và liên hệ với nhau 

qua các sợi thần kinh tạo thành mạng lưới tế bào thần kinh. 
D. các tế bào thần kinh nằm rải rác trong cơ thể và liên hệ với nhau 

qua các sợi thần kinh tạo thành mạng lưới tế bào thần kinh. 

35. Xem hình dưới vù cho biết chú thích nào đúng ? 

A. 1. Màng sau xináp ; 4. Các bóng xináp ; 5. Bóng xináp vỡ giải 
phóng chất trung gian hoá học ; 6. Khe xináp ; 7. Các thụ thể ở 
màng sau xináp ; 8. Hướng truyền xung; 9. Màng trước xináp. 

B. 1. Màng trước xináp ; 4. Các bóng xináp ; 5. Bóng xináp vỡ giải 
phóng chất trung gian hoá học ; 6. Khe xináp ; 7. Các thụ thể ở 
màng sau xináp ; 8. Hướng truyền xung; 9. Màng sau xináp. 

c. 1. Màng trước xináp ; 4. Các bóng xináp ; 5. Bóng xináp vỡ giải 
phóng chất trung gian hoá học ; 6. Các thụ thể ở màng sau xináp ; 
7. Khe xináp ; 8. Hướng truyền xung; 9. Màng sau xináp. 

D. 1. Màng trước xináp ; 4. Các thụ thể ở màng sau xináp ; 5. Bóng 
xináp vỡ giải phóng chất trung gian hoá học ; 6. Khe xináp ; 7. Các 
bóng xináp ; 8. Hướng truyền xung; 9. Màng sau xináp. 
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3C 

37 

3h 

39 

Thân và rễ của cây có các kiểu hướng động như thế nào ? 

A. Thán hướng sáng dương và hướng trọng lực âm, còn rễ hướng sáng 
âm và hướng trọng lực dương. 

15. Thân hướng sáng dương và hướng trọng lực dương, còn rễ hướng 
sáng âm và hướng trọng lực dương. 

(•• Thân hướng sáng âm và hướng trọng lực dương, còn rễ hướng sáng 
dương và hướng trọng lực âm. 

D. Thân hướng sáng dương và hướng trọng lực âm, còn rễ hướng sáng 
dương và hướng trọng lực dương. 

phản xạ là 

A. phản ứng của cơ thể thông qua hệ thần kinh trả lời lại kích thích chỉ 
bên ngoài cơ thể. 

B. phản ứng của cơ thể trả lời lại kích thích bên trong hoặc bên ngqài 
cơ thể. 

c. phản ứng của cơ thể thông qua hệ thần kinh trả lời lại kích thích 
bên trong hoặc bên ngoài cơ thể. 

D. phản ứng của cơ thể thông qua hệ thần kinh chỉ trả lời lại kích thích 
bên trong cơ thể. 

Xem đồ thị và cho biết chú thích não đúng ? 

A. 1. Kích thích; 2. Giai đoạn đảo 
cực; 3. Giai đoạn phân cực; +50 
4. Giai đoạn tái phân cực. +30 

B. 1. Kích thích; 2. Giai đoạn phân 
cực; 3. Giai đoạn đảo cực; 
4. Giai đoạn tái phân cực. 0 

c. 1. Kích thích; 2. Giai đoạn phân 
cực; 3. Giai đoạn tái phân cực; 
4. Giai đoạn đảo cực. 50 

D. 1. Kích thích; 2. Giai đoạn tái 
phân cực; 3. Giai đoạn đảo cực; 
4. Giai đoạn phân cực. '70 

-100 

Đồ thị điện thế hoạt động 

ứng dụng tập tính nào của động vật đòi hỏi công sức nhiều nhất của 
con người? 

A. Phát huy những tập tính bẩm sinh. 
B. Phát triển những tập tính học tập. 
C- Thay đổi tập tính bẩm sinh. 
D. Thay đổi tập tính học tập. 

ZZXZT1 
3- 

n 

. Cường độ 1 
ngưỡng 1 

ỉ 

1 
Điện thé nghj/ 

1 j 
■0 1 2 3 4 5 6 7 
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40. Hệ thẩn kinh dạng chuỗi hạch được tạo thành do 

A. các tế bào thần kinh tập trung tạo thành các hạch thần kinh và được 
nối với nhau tạo thành chuỗi hạch nằm dọc theo lưng. 

B. các tế bào thần kinh tập trung tạo thành các hạch thần kinh và được 
nối với nhau tạo thành chuỗi hạch nằm doc theo chiều dài cơ the. 

c. các tế bào thần kinh tập trung tạo thành các hạch thần kinh và được 
nối với nhau tạo thành chuỗi hạch nằm dọc theo hmg và và bụng. 

D. các tế bào thần kinh tập trung tạo thành các hạch thần kinh và được 
nối với nhau tạo thành chuỗi hạch được phân bố ở mtộ số phần cơ thể. 

Phiếu trả lừi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 li"”" 39 40 

Bài 7 
1. Xem hình dưới vù cho biết cơ chế lun truyền xung thần kinh trên sợi 

trục không có bao miêìin như thê nào ? 

A. Khi bị kích thích, Na+ ra tiếp 
đến K+ vào mang tính chu ki 
liên tục tạo nên mất phân cực 
đến đảo cực rồi tái phân cực. 

B. Khi bị kích thích, Na+ vào tiếp 

đến K+ ra mang tính chu kì 
liên tuc tao nên đảo cưc đến 

K+ 
Ị-Ị + + + + + + + 

Na+ 

i;i-ỉ 
K+ 

K+ 

mất phân cực rồi tái phân cực. 
c. Khi bị kích thích, Na+ vào tiếp 

đến K+ ra mang tính chu kì 
liên tục tạo nên mất phân cực 
đến đảo cực ròi tái phân cực. 

D. Khi bị kích thích, Na+ vào tiếp 
đến K+ ra không mang tính 
chu kì liên tục tạo nên mất 
phân cực đến đảo cực rồi tái 
phân cực. 

Na+ 

k+ 

Sự truyền xung trên sợi trục 
không có bao miêlin. 
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2. Phản xạ của động vật có hệ thần kinh dụng lưới khi bị kích thích lù 

A. Co toàn bộ cơ thể. B. Co ở phần cơ thể bị kích thích, 
c. Di chuyển đi chỗ khác. D. Duỗi thẳng cơ thể. 

3. Vì sao K+ có thể khuếch tán từ trong ra ngoài mùng tế bào ? ■ 
A. Do K+ mang điện tích dương. 
B. Do K+ có kích thước nhỏ. 
c. Do cổng K+ mở và nồng độ bên trong màng của K+ cao. 
D. Do K+ bị lực đẩy cùng đấu của Na+ 

4. Vì sao tập tính học tập ở người và động vật có hệ thần kia phút triển 
được hình thành rất nhiều? 

A. Vì số tế bào thần kinh rất nhiều và tuổi thọ thường cao. 
B. V) dễ hình thành mối liên hệ mới giữa các nơron. 
c. Vì có nhiều thời gian đê’ học tập. 
D. Vì sống trong môi trường phức tạp. 

3. Ý nào không đúng với sự tiến hoú của hệ thần kinh ? 

A. Tiến hoá theo hướng tăng lượng phản xạ nên cần nhiều thời gian để 
phản ứng. 

B. Tiến hoá theo hướng tiết kiệm năng lượng trong phản xạ. 

c. Tiến hoá theo hướng dạng lưới -» chuỗi hạch -» dạng ống. 
D. Tiến hoá theo hướng phản ứng chính xác và thích ứng trước kích 

thích của môi trường. 

6. Tập tính kiếm ăn ở động vật có tổ chức hệ thần kinh phát triển thuộc 
loại tập tính nào ? 

A. Sô' ít là tập tính bẩm sinh. B. Toàn là tập tính học tập. 
c. Phần lớn là tập tính bẩm sinh. D. Phần lớn là tập tính học tập. 

7. Vỉ sao trong điện thê hoạt động xảy ra giai đoạn mất phân cực ? 

A. Do Na+ đi ra làm trung hoà điện tích trong và ngoài màng tế bào. 
B. Do K+ đi ra làm trung hoà điện tích trong và ngoài màng tế bào. 
c. Do K+ đi vào làm trung hoà điện tích âm trong màng tế bào. 
D. Do Na+ đi vào làm trung hoà điện tích âm trong màng tế bào. 

8. Cây non mọc thẳng, cây klioẻ, lá xanh lục do điều kiện chiếu sáng như 
thê nào ? 

A. Chiếu sáng từ hai hướng. B. Chiếu sáng từ một hướng, 
c. Chiếu sáng từ ba hướng. D. Chiếu sáng từ nhiều hướng. 

9. Hệ thần kinh của Giun dẹp có 

A. Hạch đầu, hạch ngực. B. Hạch đầu, hạch thân, 
c. Hạch ngực, hạch bụng. D. Hạch đầu, hạch bụng. 

10. Các cây dây leo cuốn quanh những cây gỗ là nhờ kiểu hướng động nào? 

A. Hướng đất. B. Hướng sáng. 
c. Hướng nước. D. Hướng tiếp xúc. 
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//. Ph ỉn xạ phức tạp thường lủ 
A. phản xạ không điều kiện, cỏ sự tham gia của một số lượng lớn tế 

bào thẩn kinh, trong đó có các tế bào vỏ não. 
B. phản xạ có điểu kiện, có sự tham gia của một số lượng lớn tế tào 

thần kinh, trong đó có các tế bào vỏ não. 
c. phản xạ có điểu kiện, có sự tham gia của một số ít tế bào thển kinh, 

trong đó có các tế bào vỏ não. 
D. phản xạ có điều kiện, có sụ tham gia của một số lượng lớn tế tào 

thần kinh, trong đó có các tế bào tuỷ sống. 

12. Ý nào không có trong quá trình truyền tin qua xi núp ? 

A. Xung thần kinh lan truyền đến làm Ca :+ đi vào trong chuỳ X náp. 
B. Các chất trung gian hoá học (CTGHH) trong các bóng đưcc Ca 2+ 

gắn vào màng trước vỡ ra và qua khe xináp đến màng sau. 
C. Các CTGHH gắn vào thụ thể màng sau làm xuất hiện xuig thần 

kinh rồi lán truyền đi tiếp. 
D. Xung thần kinh lan truyền tiếp từ màng sau đến màng trước. 

13. Xem hình dưới và cho biết trị số diện thể nghỉ ở tế bào thân kinh nực 

ống đo được lủ bao nhiêu ? 

Hình : Cách do điện tĩnh trên nơron của mực ống 

1-2. Cấc điện cực ; 3. Điện kê cực nhạy ; 4. Sợi trục của nơroi 

A. Đo được là -60mV. B. Đo dược là -70mV. 

C. Đo được là -80mV. D. Đo được là -90mV. 

14. Khi thả tiếp một hòn dứ vào cạnh con rùa thì thấy I1Ó không rụt cầu 

vào mai nữa. Đây là một ví dụ về hình thức học tập 

A. quen nhờn. B. điểu kiện hoá hành động, 
c. học ngầm. D. học khôn. 

15*. Côn trùng có hạch thần kinh nào tiếp nhận kích thích từ các giic qiưn 

vù điều k.iiển các hoạt dộng phức tạp của cơ thề ? 
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A-Hạch não. B. Hạch limg. 
C’ Hạch ngực. D. Hạch bụng. 

16 Chất trung gian hoá học phổ hiển nhút ở động vật có vú là 

A. axctincôlin và đỏpamin. B. axêtincỏlin và sêrôtônin 
c. sé^ôtônin và norađrênalin. D. axêtincôlin và norađrénalin. 

17 Hoạt động của bơm Na+ - K+ dể duy trì diện thế nghỉ như thế nào ? 

A. Vận chuyển K+ từ trong ra ngoài màng giúp duy trì nồng độ K+ giáp 
màng ngoài tế bào luôn cao và tiêu tốn năng lượng. 

B. Vận chuyển Na+ từ trong ra ngoài màng giúp duy trì nồng độ Na+ ử 
trong tế bào luôn thấp và tiêu tốn năng lượng. 

c. Vận chuyển K+ từ ngoài trả vào trong màng giúp duy trì nồng độ K4 
ử trong tế bào luôn cao và tiêu tốn năng lượng. 

D. Vạn chuyển K+ từ ngoài trả vào trong màng giúp duy trì nồng độ k 
ở trong tế bào luôn cao và không tiêu tốn ncăng lượng. 

18 Xem hình dưới vù giải thích vì sao rễ cây có hình lượn sóng? 

A. Vì rễ cây có tính hướng đất dương và hướng nước dương. 
B. Vì rễ cây có tính hướng đất dương và hướng nước âm. 
c. Vì rễ cây có tính hướng đất dương và hướng hoá. 
D. Vì rễ cây có tính hướng đất dương và hướng sáng âm. 

Thí nghiệm trổng cây trên chậu treo nghiêng. 

19. ứng dộng ị vận động cảm ứng) lù 

A. hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích không định 
hướng. 

B. hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích không ổn định, 
c. hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích lúc có hướng 

khi vô hướng. 
D. hình thức phản ứng của cây trước nhiểu tác nhân kích thích. 

20 Điện thế hoạt động lù 

A. sự biến đổi điện thế nghỉ ở màng tế bào từ phân cực sang mất phân 
cực, đảo cực và tái phân cực. 
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B. sự biến đổi điện thế nghỉ ở màng tố hào từ phân cực sang đảo cực và 
tái phân cực. 

c. sự biến đổi điện thế nghỉ ở màng tế bào từ phân cực sang đảo cực, 
mất phân cực và tái phân cực. 

D. sự biến đổi điện thế nghỉ ở màng tế bào tù phân cực sang mất P'hân 
cực, đảo cực. 

21*. Căn cứ vào chức nàng, hệ thần kinh có thể phen thành 

A. Hệ thẩn kinh vận động diều khiển những hoạt động không theo ý 
muốn và hệ thần kinh sinh dưỡng điều khiến những hoạt động theo 
ý muốn. 

B. Hệ thần kinh vận động điều khiển những hoạt động theo ý muốn và 
hệ thần kinh sinh dưỡng điểu khiển những hoạt động không theo ý 
muốn. 

c. Hệ thần kinh vận động điểu khiển nhũng hoạt động theo ý muốn và 
hệ thần kinh sinh dưỡng điều khiển những hoạt động của các cơ 
vân trong hệ vận động. 

D. Hê thần kinh vàn động điều khiển những hoạt động của CÉC nội 
quan và hệ thần kinh sinh dưỡng điều khiển những hoạt động không 
theo ý muốn. 

22. Cung phản xạ diễn ra theo trật tự nào ? 

A. Cơ, tuyến -> Thụ thể hoăc cơ quan thụ cảm Hệ thần kinh. 

B. Thụ thể hoặc cơ quan thu cảm -» Cơ, tuyến -> Hệ thần kinh. 

c. Hệ thần kinh —» Thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm -» Cơ, tuyến. 

D. Thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm -» Hệ thần kính -» Cơ, tuyến. 

23. Xem hình dưới và cho biết chú thích nào đúng ? 

Các sinh vật không có hệ thần kinh và ró hệ thần kinh. 
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A. 1,2. Không có hộ thần kinh; 3. Hệ thần kinh dạng lưới; 4, 5, 6. Hệ 
thần kinh dạng chuỗi hạch; 7, 8. Hệ thần kinh dạng ống. 

B. 1,2. Không có hệ thần kinh; 3. Hệ thần kinh dạng lưới; 4, 5. Hệ 
thần kinh dạng chuỗi hạch; 6, 7, 8. Hệ thần kinh dạng ống. 

('. 1,2. Không có hệ thần kinh; 3. Hệ thần kinh dạng lưới; 4, 5, 6, 7. 
Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch; 8. Hệ thần kinh dạng ống. 

E). 1,2. Không có hệ thần kinh; 3, 4. Hệ thần kinh dạng lưới; 5, 6, 7. 
Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch; 8. Hệ thần kinh dạng ống. 

24. Vì sao trong điện thê hoạt động xảy ra giai đoạn tái phân cực ? 

A. Do K+ đi ra ồ ạt làm mặt ngoài màng tế bào tích điện dương, còn 
mặt trong màng tích điện âm. 

B. Do K+ đi vào ồ ạt làm mặt ngoài màng tế bào tích điện âm, còn mặt 
trong màng tích điện dương. 

c. Do Na+ đi vào ố ạt làm mật ngoài màng tế bào tích điện âm, còn 
mặt trong tích điện âm. 

D. Do Na+ đi ra ồ ạt làm mặt ngoài màng tế bào tích điện dương, còn 
mặt trong màng tích điện âm. 

25. Cảm tửìg à động vật lù 

A. phán ứng lại các kích thích vô hướng của môi trường sống đảm bảo 
cho cơ thể tồn tại và phát triển. 

B. phản ứng lại các kích thích định hướng của môi trường sống đảm 
bảo cho cơ thể tồn tại và phát triển. 

c. phản ứng lại các kích thích của một số tác nhân môi trường sống 
đảm bảo cho cơ thể tồn tại và phát triển. 

D. phản ứng lại các kích thích của môi trường sống đảm bảo cho cơ 
thể tồn tại và phát triển. 

26. Tập tinh phản ánh mối quan hệ cùng loài mang tính tổ chức cao là 

A. tập tính xã hội. B. tập tính bảo vệ lãnh thổ. 
c. tập tính sinh sản. D. tập tính di cư. 

27. Hình thức học tập nào phát triển nhất ở người so với động vật ? 

A. Điều kiện hoá đáp ứng. B. Điều kiện hoá hành động. 
c. Học ngầm. D. Học khôn. 

28. Học khôn lù 

A. biết rút ra các kinh nghiệm cũ để tìm cách giải quyết những tình 
huống mới. 

B. biêt phân tích các kinh nghiệm cũ để tìm cách giải quyết những tình 
huống mới. 

c. phối hợp các kinh nghiệm cũ để tìm cách giải quyết những tình 
huống gặp lại. 

D. phối hợp các kinh nghiệm cũ để tìm cách giải quyết những tình 
huống mới. 
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29. Hai loại hướng dộng chính là 

A. hướng động dương (sinh trương hướng tới nguồn ánh Sing) và 
hư5ng động âm (sinh trưởng về trọng lực). 

B. hướng động đương (sinh trưởng tránh xa nguồn kích thích) và 
hướng động âm (sinh trưởng hướng tới nguồn kích thích). 

c. hướng động dương (sinh trương hướng tới nước) và hướng đìng âm 
(sinh trưởng hướng tới đất). 

D. hướng động dương (sinh trưởng hướng tới nguồn kích thích) và 
hướng động àm (sinh trưởng tránh xa nguồn kích thích). 

30. Các kiểu hướng động dương ở rễ lủ 
A. Hướng sáng, hướng nước, hướng hoá. 
B. Hướng đất, hướng r ."ớc, hướng hoá. 
c. Hướng đất, hướng sáng, hướng hoá. 
D. Hướng đất, hướng nước, hướng sáng. 

31. Chất trung gian hoú học nằm ở hộ phận nào của xi núp ? 

A. Màng sau xináp. B. Chuỳ xináp. 
c. Màng trước xináp. D. Khe xináp. 

32. Tập tính động vật lù 

A. chuỗi những phản ứng trả lời các kích thích của môi trưcng bên 
ngoài cơ thể nhờ đó mà động ạt thích nghi với môi trường sống, 
ton tại và phát triển. 

B. một số phản ứng trả lời các kích thích của môi trường (bên trong 
hoặc bên ngoài cơ thể) nhờ đó mà động vật thích nghi 'ới môi 
trường sống, tồn tại và phát triển. 

c. chuỗi những phản ứng trả lời các kích thích của môi trườig (bên 
trong hoặc bên ngoài cơ thể) nhờ đó mà động vật thích nghi với môi 
trường sống, tồn tại và phát triển. 

D. những phản ứng trả lời các kích thích của môi trường (bén trong 
hoặc bên ngoài cơ thể) nhỡ đó mà động vật thích nghi 'ới môi 

trường sống, ĨỒỈ1 tại Yầ phát triển, 
33. Hệ thần kinh ống dược cấu tạo từ hai pluỉn rõ rệt là 

A. Thần kinh trung ương và thần kinh ngoại biên. 
B. Não và tuỷ sống. 
c. Tuỷ sống và thẩn kinh ngoại biên. 
D. Não và thần kinh ngoại biên. 

34. Tập tính quen nhờn lù 

A. tập tính đông vật không trả lời khi những kích thích không iên tục 
mà không gây nguy hiểm gì. 

B. tập tính đông vật không trả lời khi những kích thích ngắn »ọn mà 
không gây nguy hiểm gì. 

c. tập tính động vật không trả lời khi những kích thích lặp đi lặp lại 
nhiều lần mà klhông gày nguy hiểm gì. 
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D tập tính động vật không trả lời khi những kích thích giảm dần 
cường độ mà không gây nguy hiểm g';. 

35. Về tập tính, con người khác hẳn với động vật ỏ điểm nào ? 

A. Phát triển tạp tính học tập. 
B. Điều chỉnh được tập tính bẩm sinh. 
c. Có nhiều tập tính hỗn hợp. 
D. Tập tính xã hội cao. 

36. Xíjni hình dưới và giải thích vì sao thân cây uốn lượn theo chiều ánh sáng ? 

A. Vì auxin vận chuyển chủ động về 
phía tối nên kích thích sự kéo dài 
của tế bào tạo nên sự uốn lượn của 
cây theo chiều ánh sáng 

B. Vì cây hướng về khe hở để hô hấp. 
c. Vĩ cây cần ánh sáng để quang hợp. 
D. Vì cây luôn có tính hướng sáng. 

37 Điều kiện hoú hành động là 

A. kiểu liên kết giữa hai hành vi với nhau mà sau dó động vật chủ 
động lặp lại những hành vi này. 

B. kiểu liên kết giữa một hành vi với một kích thích mà sau đó động 
vật chủ động lặp lại hành vi này. 

c. kiểu liên kết giữa một hành vi với một hệ quả mà sau đó động vật 
chủ động lặp lại hành vi này. 

D. kiểu liên kết giữa các hànhvi với các kích thích mà sau đó động vật 
chủ động lặp lại các hành vi này. 

38 Những ứng động nào dưới đây theo sức trương nước ? 

A. Hoa mười giờ nở vào buổi sáng. Khí khổng đóng và mở. 
B. Hoa mười giờ nở vào buổi sáng. Hiện tượng thức ngủ của chồi cây 

bàng. 
c. Lá cây họ đậu xoè ra và khép lại. Khí khổng đóng và mở. 
D. Sự đóng mở của lá cây trinh nữ. Khí khổng đóng và mở. 

39. Xem hình dưới và cho biết việc đớp mồi rồi nhả ra là loại hoạt động gì ? 

A. Tập tính học được. B. Tập tính bẩm sinh. 
c. Tập tính hỗn hợp. D. Hoạt động nhất thời. 
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Cóc rình và đớp mồi 

40. Điểm khác biệt của sự lan truyền xung thần kinh trên sợi triục có mo 
miêlin so với sợi trục không có bao miêlin là 

A. Dẫn truyền theo lối “nhảy cóc”, nhanh và tiêu tốn nhiều nătng lưọng. 
B. Dẫn truyền theo lối “nhảy cóc”, chậm và ít tiêu tốn năng luTỢng. 
c. Dẫn truyền theo lối “nhảy cóc”, nhanh và ít tiêu tốn nâng hượng. 

D. Dẫn truyền theo lối “nhảy cóc” châm chạp và tiêu tốn nlhiểu níng 
lượng. 

Phiếu trả lời 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
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Chương III. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIEN 

Bùi s 

/ !;. Tuyến yên sản sinh ra các hoocmôn nào? 

A. Hoocmôn kích nang trứng, hoocmôn tạo thể vàng. 
B. Prôgestêron và ơstrôgen. 
c. Hoocmôn kích dục nhau thai và prôgestêron. 
D. Hoocmôn kích nang trứng, ơstrôgen. 

2. Quang chu kì là 

A. tương quan độ dài ban ngày và ban đêm. 
B. thời gian chiếu sáng trong một ngày. 

c. thời gian chiếu sáng xen kẽ với bóng tối bằng nhau trong một ngày. 
D. tương quan độ dài ban ngày và ban đêm trong một mùa. 

3. Xỉtôkinin có vai trò 

A. kích thích nguyên phân ở mô phân sinh và phát triển chồi bên, làm 
tăng sự hoá già của tế bào. 

B. kích thích nguyên phân ở mô phân sinh, làm chậm sự phát triển 
chồi bên, làm chậm sự hoá già của tế bào. 

c. kích thích nguyên phân ở mô phân sinh và làm chậm sự phát triển 
chồi bên và sự hoá già của tế bào. 

D. kích thích nguyên phân ở mô phân sinh và phát triển chồi bên, làm 
chậm sự hoá già của tế bào. 

4. Vì sao không dùng auxin nhân tạo đối với nông phẩm được sử dụng 
trực tiếp làm thức ăn ? 

A. Vì làm giảm năng suất của cây sử dụng củ. 
B. Vì làm giảm năng suất của cây sử dụng lá. 

c. Vì khòng có enzim phân giải nên được tích ỉuỹ trong nông phẩm sẽ 
gây độc hại cho người và động vật. 

D. Vì làm giảm năng suất của cây sử dụng thân. 
ĩ. Phút triển của cơ thể động vật hao gồm 

A. các quá trình liên quan mật thiết với nhau là sinh trưởng và phát 
sinh hình thái các cơ quan và cơ thể. 

B. các quá trình liên quan mật thiết với nhau là phân hoá tế bào và 
phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể. 

c. các quá trình liên quan mật thiết với nhau là sinh trưởng, phân hoá 
tế bào và phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể. 

D. các quá trình liên quan mật thiết với nhau là sinh trưởng và phân 
hoá tế bào. 

6. Những hoocmôn thực vật thuộc nhóm kích thích sinh trưởng là 

A. Auxin, gibêrelin, axit abxixic. B. Auxin, gibêrelin, xitôkinin. 
c. Auxin, gibêrelin, êtilen. D. Auxin, êtilen, axit abxixic. 
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7. Auxin chủ yếu sinh ra (ỷ 

A. tế bào đang phân chia ờ rễ„ hiạt, qiaa. 
B. phôi hạt, chóp rẽ. 
c. đỉnh của thân và cành. 
D. thân, lá. 

8. Những động vật sinh trưởng vùpr. triển qua hiên thúi hoàn toàn !< 

A. cá chép, gà, thỏ, khỉ. B. cánh cam. bọ rùa, bướm, ruồi 
c. bọ ngựa, cào cào, tôm, cua. D. châu chấu, ếch, muỗi. 

9. Mô phân sinh đỉnh không có à vị tri nào cùa cây ? 

A. Ở chồi đỉnh. B. ở đính rề. 

c. Ở chồi nách. D. ở thân. 

10. Sinh trưởng và phát triển của động vật không qua hiển thái là 

A. trường hợp con non có các dặc điểm hình thái, cấu tạo và sinl lí 
khác với con trưởng thành. 

B. trường hợp con non có các đỉặc điểm hình thái, cấu tạo tương tự 'ới 
con trưởng thành, nhưng khác về sinh lí. 

c. trường hợp con non có các đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lí ịần 
giống với con trưởng thành. 

D. trường hợp con non có các đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinl lí 
tương tự với con trưởng thành. 

11. Xem hình dưới và cho biết cây hai lá mầm có những đặc điểm nào ? 

A. Có 2 lá mầm, gân lá phân nhánh, bó mạch xếp 2 bên tầng snh 
mạch, thân lớn (sinh trưởng thứ cấp) rễ cọc, hoa mẫu 4 hay 5. 

B. Có 2 lá mầm, gân lá phân nhánh, bó mạch xếp 2 bên tầng shh 
mạch, thân lớn (sinh trưởng thứ cấp) rễ chùm, hoa mẫu 4 hay 5. 

c. Có 2 lá mẩm, gân iá song song, bó mạch xếp 2 bên tầng snh 
mạch, thân lớn (sinh trưởng thứ cấp) rễ cọc, hoa mẫu 4 hay 5. 

D. Có 2 lá mầm, gân lá phân nhánh, bó mạch xếp 2 bên tầng snh 

mạch, thân lớn (sinh trường thứ cấp) rễ cọc, hoa mẫu 3 hay 6. 

Đặc điểm của cây Hai lá mầm 

12. Nếu thiếu tirôxin sẽ dẫn đến hậu quả gì đổi với trẻ em ? 

A. Người bé nhỏ hoặc khổng lồ. 
B. Chậm lớn hoặc ngừng lớn, trí tuệ kém. 
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13. 

14. 

15. 

16*. 

17. 

18. 

19*. 

c. Các đặc điểm sinh dục phụ nam kém phát triển. 
D. Các đặc điểm sinh dục phụ nữ kém phát triển. 

Các nhân tô môi trường có ảnh hưởng rõ nhất vào giai đoan nào trong 
quá trình phát sinh cá thể của người ? 

A. Giai đoạn phôi thai. B. Giai đoạn sơ sinh, 
c. Giai đoạn sau sơ sinh. D. Giai đoạn trưởng thành. 

Tirôxin được sản sinh ra ở 
A.. tuyến giáp, 
c. tinh hoàn. 

Etìlen có vai trò 

B. tuyến yên. 
D. buồng trứng. 

4. thúc quả chóng chín, rụng lá, kìm hãm rụng quả. 
B. thúc quả chóng chín, rụng lá, rụng quả. 
c. thúc quả chóng chín, rụng quả, kìm hãm rụng lá. 
D. thúc quả chóng chín, ức chế rụng lá và rụng quả. 

Sự phối hợp của các hoocmôn nào có tác động kích thích phát triển 
'lang trứng và gây rụng trứng xảy ra ? 

4. Hoocmôn kích nang trứng (FSH), prôgestêron và hoocmôn ơstrôgen. 
B. Hoocmôn kích nang trứng (FSH), hoocmôn tạo thể vàng (LH) và 

hoocmôn prôgestêron. 

c. Prôgestêron, hoocmôn tạo thể vàng (LH) và hoocmôn ơstrôgen. 
D. Hoocmôn kích nang trứng (FSH), hoocmôn tạo thể vàng (LH) và 

hoocmôn ơstrôgen. 

Sinh trưởng thứ cấp là 

4- sự tãng trưởng bề ngang của cây do mô phân sinh bên của cây thân 
gỗ hoạt động tạo ra. 

3. sự tăng trưởng bề ngang của cây một lá mầm do mô phân sinh bên 
của cây hoạt động tạo ra. 

c. sự tăng trưởng bế ngang của cây do mô phân sinh bên của cây thân 
thảo hoạt động tạo ra. 

D. sự tăng trưởng bể ngang của cây do mô phân sinh lóng của cây hoạt 
động tạo ra. 

Dặc điểm nào không có ở sinh trưởng sơ cấp ? 

A. Làm tăng kích thước chiều dài của cây. 
3. Diễn ra ơ cả cây một lá mầm và hai lá mầm. 
c. Diễn ra hoạt động của mô phân sinh đỉnh. 
D. Diễn ra hoạt động của tầng sinh bần (vỏ). 

ỉự phối hợp của các hoocmôn nào có tác động làm cho niêm mạc dạ 
ton dày, phồng lên tích đầy máu trong mạch chuẩn hị cho sự làm tổ 
(ủa phôi trong dạ con ? 

A. Prôgestêron và ơstrôgen. 
B. Hoocmôn tạo thể vàng và prôgestêron. 
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c. Hoocmôn kích nang trứng, prồgestêron. 
D. Hoocmôn tạo thể vàng và hoocmôn ơstrôgen. 

20. Gibêrelin có vai trò 

A. làm tăng số lần nguyên phiâni, giảm chiếu dài của tế bào và tâng 

chiều dài thân. 
B. làm tăng số lần nguyên phân, chiều dài của tế bào và chiều dài thiân. 
c. làm giảm số lần nguyên phân, chiều dài của tê bào và chiều dài thân. 
D. làm tăng số lần nguyên phân, chiều dài của tế bào và giảm chuêu 

dài thân. 

21. Xem hình dưới và cho biết chú thích nào đúng ? 

Đồ thị về hoạt động của hoocmôn trong chu kì kinh nguyệt 
A. 1. LH; 2. ơstrốgen; 3. FSH; 4. prôgestêron. 
B. 1. ơstrôgen; 2. LH; 3. FSH; 4. prôgestêron. 
c. 1. Prôgestêron; 2. LH; 3. FSH; 4. ơstrôgen. 
D. 1. ơstrôgen; 2. LH; 3. prôgestêron; 4. FSH. 

22. Sinh trưởng và phát triển của động vật qua biến thái không hoàn toàn lủ 
A. trường hợp ấu trùng phát triển hoàn thiện, trải qua nhiều lán ột xác 

nó biến tiìành con trưởng thành. 
B. trường hợp ấu trùng phat triển chưa hoàn thiện, trải qua nhềm lần 

lột xác nó bỉến thành con trường thành. 
c. trường hợp ấu trùng phát triển chưa hoàn thiện, trải qua nhêui lần 

biến đổi nó biến thành con trưởng thành. 
D. trường hợp ấu trùng phát triển chưa hoàn thiện, trải qua nhêut lân 

lột xác nó giống con trưởng thành. 

23. Juvenin có tác dụng 
A. gây ức chế lôt xác của sâu bướm, kích thích sâu biến thành nlnộng 

và bướm. 
B. gây lột xác của sâu bướm, ức chế sâu biến thành nhông và btớnn. 
c. gây ức chế lột xác của sâu bướm, kìm hãm sâu biến thành nlộrtg và 

bướm. 
D. gây lột xác của sâu bướm, kích thích sâu biến thành nhộng và brớm. 
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A. kích thích chuyển hoá ở tế bào và sinh trưởng, phát triển bình 
thường của cơ thế. 

B. kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở 
con cái. 

c. kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở 
cơn đực. 

D. tăng cường quá trình tổng hợp prôtêin, do đó kích thích quá trình 
phân bào và tăng kích thước tế bào, vì vậy làm tăng cường sự sinh 
trưởng của cơ thể. 

Xem hình dưới vù cho biết chú thích nào đúng ? 

A. 1. Tầng phân sinh bên; 2. Gỗ dác; 3. Mạch rây thứ cấp; 4. Tầng sinh 
bần. 5. Bần. 

B. 1. Gỗ dác; 2. Tầng phân sinh bên; 3. Mạch rây thứ cấp; 4. Tầng sinh 
bần. 5. Bần. 

c. 1. Gỗ dác; 2. Mạch rây thứ cấp; 3. Tầng phân sinh bên; 4. Tầng sinh 
bần. 5. Bần. 

D. 1. Gỗ dác; 2. Tầng phân sinh bên; 3. Mạch rây thứ cấp; 4. Bần; 
5. Tầng sinh bẩn. 

Mặt cắt ngang thân cây 

Phát triển ở thực vật là 

A. toàn bộ những biến đổi diễn ra trong chu kì sống của một cá thể 
biểu hiện ở 3 quá trình liên quan với nhau là sinh trưởng, sự phân 
hoá và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể 

B. toàn bộ những biến đổi diễn ra trong chú kì sống của một cá thể 
biểu hiện ở hai quá trình liên quan với nhau là sinh trưởng và phát 
sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể 

c. toàn bộ những biến đổi diễn ra trong chu kì sống của một cá thể 
biểu hiên ở hai quá trình liên quan với nhau là phân hoá và phát 
sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể. 



D. toàn bộ những biến đổi diễn ra trong chu kì sống của một cá thể 
biểu hiện ở 3 quá trình không liên quan với nhau : sinh trưởng, sự 
phân hoá và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể. 

27*. Cây ngày ngán là các cây 

A. hành, cà rốt, rau diếp, sen cạn, củ cài đường. 
B. cà chua, lạc, đậu, ngô, hướng dương. 
c. thược dược, đậu tương, vừng, gai dầu, mía. 
D. thanh long, cà tím, cà phê ngô, hướng dương. 

28. ơstrôgen có vai trò 

A. tăng cường quá trình tổng hợp prôtêin, do đó kích thích quá trình 
phân bào và tăng kích thước tế bào, vì vậy làm tăng cường sự sinh 
trưởng của cơ the. 

B. kích thích chuyên hoá ở tế bào và sinh trưởng, phát triển bình 
thường của cơ thể. 

c. kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở 
con đực. 

D. kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở 
con cái. 

29. Xem hình dưới và cho biết cây một lú mầm có những đặc điểm nào? 

A. Có 1 lá mầm, gân lá song song, thân nhỏ (sinh trưởng sơ cấp), bó 
mạch xếp lộn xộn, rễ chùm, hoa mẫu 3. 

B. Có 1 lá mầm, gân lá phân nhánh, thân nhỏ (sinh trưởng sơ cấp), bó 
mạch xếp lộn xộn, rễ chùm, hoa mẫu 3. 

c. Có 1 lá mầm, gân lá song song, thân nhỏ (sinh trưởng sơ cấp), bó 
mạch xếp lộn xộn, rễ chùm, hoa mẫu 5. 

D. Có 1 lá mầm, gân lá song song, thân nhỏ (sinh trưởng sơ cấp), bó 
mạch xếp lộn xộn, rễ trụ, hoa mẫu 3. 

HẠT LÁ THẢN RẺ . HOA 

Đặc điểm của cây một lú mầm 

30. Sinh trưởng ở thực vật là 

A. quá trình tăng về kích thước (lớn lên) của cơ thể do tăng về kích 
thước tế bào và mô. 

B. quá trình tăng vể kích thước (lớn lên) của cơ thể do tăng về số 
lượng tế bào và các mô. 
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c. quá trình tăng về kích thước (lớn lên) của cơ thể do tăng về kích 
thước và phân hoá tế bào. 

D. quá trình tăng về kích thước (lớn lên) của cơ thể do tăng về kích 
thước và số lượng tế bào. 

31. Biến thái tà 

A. sự thay đổi từ từ về hình thái, cấu tạo và đột ngột về sinh lí của 
động vật sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra. 

B. sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lí của động vât sau 
khi sinh ra hoặc nơ từ trứng ra. 

c. sự thay đôi tư từ vê hình thái, cấu tạo và sinh lí của động vât sau khi 
sinh ra hoặc nở từ trứng ra. 

D. sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và từ từ về sinh lí của 
động vật sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra. 

32. Ecđixơrì có tác dụng 

A. gây ức chế lột xác của sâu bướm, kích thích sâu biến thành nhộng 
và bướm. 

B. gây lột xác của sâu bướm, ức chế sâu biến thành nhộng và bướm. 
c. gay ức chế lột xác của sâu bướm, kìm hãm sâu biến thành nhộng và 

bướm! 

D. gay lột xác của sâu bướm, kích thích sâu biến thành nhộng và 
bướm. 

33. Vì sao đối với động vật hiến nhiệt khi trời rét thì sinh trưởng và phát 
triển chậm ? 

A. Vì thân nhiệt giảm làm cho sự chuyển hoá trong cơ thể giảm, sinh 
sản tăng. 

B. Vì thân nhiệt giảm làm cho sự chuyển hoá trong cơ thể mạnh tạo 
nhiều năng lượng để chống rét. 

c. Vì thân nhiệt giam làm cho sự chuyển hoá trong cơ thể giảm làm 
hạn chế tiêu thụ năng lượng. 

D. Vì thân nhiệt giảm làm cho sự chuyển hoá trong cơ thể, sinh sản giảm. 

34. Người ta sử dụng auxin tự nhiên (AIA) và auxin nhân tạo (ANA, AIB) để 
A. kích thích ra rễ ở cành giâm, cành chiết, tăng tỉ lệ thụ quả, tạo quả 

có hạt, nuôi cấy mô và tế bào thực vật, diệt co. 

B. kích thích ra rễ ở cành giâm, cắnh chiết, hạn chế tỉ lệ thụ quả, tạo 
quả không hạt, nuôi cấy mô và tế bào thực vật, diệt cỏ. 

c. hạn chế ra rễ ở cành giâm, cành chiết, tăng tỉ lệ thụ quả, tạo quả 
không hạt, nuôi cấy mô và tế bào thực vật, dĩệt cỏ. 

D. kích thích ra rễ ở cành giâm,, cành chiết, tăng tỉ lệ thụ quả, tạo quả 
không hạt, nuôi cấy mô và tế bào thực vật, diệt cỏ. 

35. Plorigen kích thích sự ra hoa của cây được sản sinh ra ở 

A. chổi nách. B. ỉá. 

c. rễ. D. đỉnh thân. 
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36. Nếu tuyển yên sản sinh ra quá ít hoặc quá nliiều hoocmôn sinh trưởrg 
vào giai đoạn trẻ em sẽ dẫn đến hậu quà gì ? 

A. Các đặc điểm sinh dục phụ nữ kém phát triển. 
B. Các đặc điểm sinh dục phụ nam kém phát triển, 
c. Người bé nhò hoặc khổng lồ. 
D. Chậm lớn hoặc ngừng lớn, trí tuệ kém. 

37. Xem hình dưới vù cho biết chú thích nào dũng ? 

Hình các hoocmỏn ảnh hưởng đến sinh trưởng vù phát triển 

A. 1. Tirôxin; 2. Hoocmôn sinh trưởng; 3. ơstrôgen; 4. Testôstêrôn. 
B. 1. Hoocmôn sinh trưởng; 2. Tirôxin; 3. Testôstêrôn; 4; ơstrôgen. 
c. 1. Hoocmôn sinh trưởng; 2. Tirôxin; 3. ơstrôgen; 4 Testôstêrôn. 
D. 1. Hoocmôn sinh trưởng; 2. ơstrôgen; 3. Tirôxin; 4. Testôstêrôn. 

38. Phitôcrôm là 

A. sắc tố cảm nhân quang chu kì và cảm nhân ánh sáng, có bản chất à 

phi prôtêin và chứa ở hạt cần ánh sáng để nảy mầm. 
B. sắc tố không cảm nhận quang chu kì, nhưng cảm nhận ánh sáng, (ó 

bản chất là prôtêin và chứa ở hạt cần ỉtnh sáng để nảy mầm. 
c. sắc tố cảm nhận quang chu kì và cảm nhận ánh sáng, có bản chất à 

prôtêin và chứa ở hạt cần ánh sáng để nảy mầm. 
D. sắc tố cảm nhận quang chu kì và cảm nhận ánh sáng, có bản chất à 

prôtêin và chứa ở lá cần ánh sáng để quang hợp. 

39. Xem hình dưới vù cho biết ỷ nào không đúng ? 

A. Ánh sáng nhấp nháy trong tối không làm cho cây ngày ngắn ra hoi, 
còn cây ngà)' dài vẫn ra hoa. 

B. Ánh sáng nhấp nháy trong tối không làm cho cây ngày dài ra hoi, 

còn cây ngà)' ngắn vẫn ra hoa. 
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C- Cây ngày ngắn không ra hoa vào ngày dài. 
D. Cây ngày dài không ra hoa vào ngày ngắn. 

Cây ngày ngán Cây ngày dài 

Sự rư lioư ở cây ngày ngắn và củy ngùy dùi (□ sáng, I tối) 

40*. Axìt ưbxixic có vai trò chủ yêu là 

A. kìm hãm sự sinh trưởng của cành, ióng; làm mất trạng thái ngủ của 
chồi, của hạt, làm khí khổng đóng. 

B. kìm hãm sự sinh trường của cành, lóng; gây trạng thái ngủ của chồi, 

của hạt, làm khí khổng đóng. 
c. kìm hãm sự sinh trưởng của cành, lóng; gây trạng thái ngủ của chồi, 

của hạt, làm khí khổng mở. 
D. kìm hãm sự sinh trưởng của cành, lóng; làm mất trạng thái ngủ của 

chổi, của hạt, làm khí khổng mở. 

Phiếu trả lời 

1 2 3 .4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
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Chưong IV. SINH SẢN 
Bài 9 

1. Thụ tinh kép ỏ thực vật có hoa lủ 

A. sự kết hợp hai bộ nhiễm sắc thể đơn bội của giao tử đực và cái (trứng) 
- trong túi phôi tạo thành hợp tử có bộ nhiễm sắc thê lưỡng bội. 
B. sự kết hợp nhân của hai giao tử đực và cái (trứng) trong túi phói v.ạu 

thành hợp tử. 

c. sự kết hợp hai nhân giao tử đực với nhân của trứng và nhân (Sực 
trong túi phôi tạo thành hợp tử và nhân nội nhũ. 

D. sự kết hợp của hai tinh tử với trứng ở trong túi phôi. 

2. Xem hình dưới và cho biết chú thích nào đúng ? 

I Hạl phẳn 

Thụ tinh kép 

A. 1. Đầu nhuỵ; 2. ống phấn; 3. ống phấn đang sinh trưởng; 4. H.ai 
tinh tử; 5. Thụ tinh kép; 6. Hai nhân tinh tử; 7. Nhân nội ihiũ; 
8. Hợp tử. 

B. 1. Đầu nhuỵ; 2. ống phấn; 3. ống phấn đang sinh trưởng; 4. Hai tinh 
tử; 5. Hai nhân tinh tử; 6. Thụ tinh kép; 7. Hợp tử; 8. Nhân nội nhũ 
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3. 

c. 1. Đầu nhuỵ; 2. Ông phấn; 3. ống phấn đang sinh trưởng; 4. Hai 
tinh tử; 5. Hai nhân tinh tử; 6. Thụ tinh kép; 7. Nhân nội nhũ; 
8. Hợp tử. 

D. 1. Đầu nhuỵ; 2. Ông phấn; 3. Ông phấn đang sinh trưởng; 4. Hai tinh 
tử; 5. Hai nhãn tinh tử; 6. Hợp tử; 7. Nhân nội nhũ; 8. Thụ tinh kép. 

Sinh sàn vô tính à thực vật lù 

A. tạo ra cây con mang những tính trạng giống và khác cây mẹ, không 
có sự kết hợp của giao tử đực và cái. 

Ịỉ. tạo ra cây con giống cây mẹ, có sự kết hợp của giao tử đực và cái. 
c. tạo ra cây con giống cây mẹ, không có sự kết hợp của giao tư đực 

và cái. 

p tạo ra cây con giống cây bố và mẹ, có sự kết hợp của giao tử đực và cái. 
4. Sinh sản hào tử là 

A. tạo ra thê hệ mới từ hợp tử được phát sinh ở những thực vât có xen 
kẽ thế hệ thê bào tử và giao tử thể. 

li. tạo ra thê hệ mới từ bào tứ được phát sinh do giảm phân ở pha giao 
tử thể của những thực vật có xen kẽ thế hệ thể bào tư và giao tử thể. 

c. tạo ra thế hệ mới từ bào tử được phát sinh do nguyên phân ở những 
thực vật có xen kẽ thế hệ thể bào tử và giao tử thể. 

D.4ạo ra thế hệ mới từ bào tử được phát sinh ở những thực vât có xen 
kẽ thế hệ thể bào tử và giao tử thể. 

5. Tự thụ phấn !à 

A. sự thụ phấn của hạt phấn cây này với nhụy của cây khác loài. 
B. sự thụ phấn của hạt phấn cây này với nhụy của cây khác cùng loài. 
c. sự thụ phân của hạt phấn với nhụy của cùng hoa hay hoa khác của 

cùng một cây. 

D. sự kết hợp của tinh tử của cây này với trứng của cây khác. 
6. Tụi sao ỏ cây ủn quả lâu năm người ta thường chiết cành ? 

A. Vì dễ trồng và ít công chăm sóc. 
B. Vì đệ nhân giống nhanh và nhiều. 
c. Vì để tránh sâu bệnh gây hại. 

D. Vì rứt ngắn thời gian sinh trưởng, sớm thu hoạch và biết trước đặc 
tính của quả. 

7. Xem hình dưới và cho biết chú thích nào đúng ? 
A. 1. Cừu cái mặt trắng; 2. Tr.ứng; 3. Nuôi tế bào tuyến vú (TBTV); 

4^Cừu cái mặt đen ; 5. TBTV; 6. Trứng không nhân; 7. sự kết hợp 
TBTV với trứng; 8. Trứngmang nhân của TBTV; 9. Cừu mẹ mặt 
đen mang trứng có nhân TBTV; 10. Cừu con Đôly; 11. Cừu Đôíy 
trưởng thành. 

B' ì' ?ưái mặt trắng; 2 • TBTV; 3- Nuôi TBTV; 4. Cừu cái mặt đen; 
ĩ Tráng; 6. Trứng không cónhân; 7. sự kết hợp TBTV với trứng; 
8- Trứng mang nhân của TBTV; 9 Cừu mẹ mật đen mang trứng có 
nhân tế bào trứng; 10. Cừu con Đôly; 1 í. Cừu Đôly trưởng thành. 
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c. 1. Cừu cái mặt trắng; 2 . TBTV; 3. Nuôi TBTV; 4. Cừu cáimăt đen 
cho trứng; 5. Trứng; 6. Trứng không nhàn; 7. sự kêt hợp TBTV vói 
trứng; 8. TBTV mang nhân của trứng; 9 Cừu mẹ mặt đen mang trúmg 
có nhân TBTV; 10. Cừu con Đôly; 11. Cừu Đôly trương thành. 

D. 1. Cừu cái mặt trắng; 2. TBTV; 3. Nuôi TBTV; 4. Cừu cái mặt đem ; 
5. Trứng; 6. Trứng không nhân; 7. sự kết hơp TBTV với trứng; 8. 
Trứng mang nhân cùa TBTV; 9 Cừu mẹ mặt đen mang trứng có 
nhân TBTV; 10. Cừu con Đôly; 11. Cừu Đôly trưởng thành. 

8. Testôstêrỏn có vui trò 
A. kích thích ống sinh tinh sản sinh tinh trùng. 
B. kích thích tế bào kẽ sản xuất ra FSH. 
c. kích thích phát triổn ống sinh tinh và sản sình tinh trùng. 

D. kích thích tuyến yên sán sinh CH. 

9. Hình thức sinh sởn vô tính nào có cả ỏ động vật đơn bào và đu bàtì>? 

A. Trinh sinh. B. Phân đôi. 
c. Nảy chồi. D. Phân mảnh. 

10. Sinh sản vô tính ở động vật lù 

A. một cá thể luôn sinh ra nhiều cá thể giống mình, không có sự kết 

hợp giữa tinh trùng và trứng. 
B. một cá thể sinh ra một hay nhiều cá thể giống và khác mình, khtông 

có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng. 
c. một cá thể luôn sinh ra chỉ một cá thể giống mình, không có sụt kết 

hợp giữa tinh trùng và trứng. 
D. mọt cá thể sinh ra mỏ? hay nhiều cá thể giống mình, không c<ó sự 

kết hợp giữa tinh trùng và trứng. 
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11. Vì saio sinh sân theo kiểu giao phối tiến hoá hơn sinh sản vô tính ? 
A. Vì thế hệ sau có sự đổng nhất về mặt di truyền tạo ra khả năng 

tbiich nghi đồng loạt với sự thay đổi của môi trường. 
B. Vì thế hệ sau có sự tổ hợp vật chất di truyền có nguồn gốc khác 

nlhau tạo ra sự đa dạng về mặt di truyền, làm giảm xuất hiện nhiều 
biiến dị tổ hợp có hại và tăng cường khả năng thích nghi với sự thay 
đổi của môi trường. 

c. VI thế hệ sau có sự tổ hợp vật chất di truyền có nguổn gốc khác 
nỉhau tạo ra sự đa dạng về mặt di truyền, làm xuất hiện nhiều biến dị 
tổ hợp và có khả năng thích nghi với sự thay đổi của môi trường. 

D. Vì thế hệ sau có sự tổ hợp vật chất di truyền có nguồn gốc khác 
nỉhau tạo ra sự đa dạng vể mặt di truyền, làm xuất hiện nhiều biến dị 
tổ hợp có lợi thích nghi với sự thay đổi của môi trường. 

12. Thụ tinh nhún tạo được thực hiện ở hiện pháp nào? 

A. Nuôi cấy phôi. 
B. Siử dụng hoocmôn. 
c. Sử dụng chất kích thích tổng hợp. 
D. Thay đổi các yếu tố môi trường. 

13. Xem hình dưới và cho biết chụ thích nào đúng ? 

Một số hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên của thực vật 

A. 1. Thân bò; 2. Rễ phụ; 3. Thân rễ; 4. Thân hành mới; 5. Thân hành cũ. 
B. 1. Thân bò; 2. Rễ phụ; 3. Thân rễ; 4. Thân hành cũ; 5. Thân hành mới. 
c. 1. Thân bò; 2. Thân rễ; 3. Rễ phụ; 4. Thân hành mới; 5. Thân hành cũ. 
D. 1 . Thân rỗ; 2. Rễ phụ; 3. Thân bò; 4. Thân hành mới; 5. Thín hành cũ. 



D. thân bò. 

14. Trong thiên nhiên, cây tre sinh sản hằng 
A. thân rễ. B. lóng. c. rễ phụ. 

15. Vì sao thụ tỉnh trong tiến hoú hơn thụ tinh ngoài ? 
A. Vì cho hiệu suất thụ tinh cao. 
B. Vì đỡ tiêu tốn năng lượng, 
c. Vì không chịu ảnh hưởng của các tác nhân môi trường. 
D. Vì không nhất thiết phải cần môi trường nước: 

16. Xem hình dưới và cho biết chú thích nào đúng ? 

Sinh sản hữu tính 

A. 1. Trứng; 2. Tinh trùng; 3. Hợp tử. 4. Giai đoạn hình thành tinh 
trùng và trứng; 5. Giai đoạn thụ tinh; 6. Giai đoạn phát triển phôi. 

B. 1. Hợp tử; 2. Tinh trùng; 3. tiền phôi. 4. Giai đoạn hình thành tinh 
trùng và trứng; 5. Giai đoạn thụ tinh; 6. Giai đoạn phát triển phôi. 

c. 1. Trứng; 2. Tinh trùng; 3. Hợp tử. 4. Giai đoạn hình thành tinh trùng 
và trứng; 5. Giai đoạn thụ tinh; 6. Giai đoạn phát triển hậu phôi. 

D. 1. Trứng; 2. Tinh trùng; 3. Hợp tử. 4. Giai đoạn đang giảm phân; 
5. Giai đoạn thụ tinh; 6. Giai đoạn phát triển phôi. 
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17. Y nào không đúng khi nói về hạt ? 

A. Tê bào tam bội trong hạt phát triển thành nội nhũ. 
B. Mọi hạt của thực vật có hoa đểu có nội nhũ 
( • Hợp tử trong hạt phát triển thành phôi. 
D. Hạt là noãn đã được thụ tinh phát triển thành. 

18. Dục điểm nào không phủi là lỉn thế của sinh sản giao phối so với sinh 
sản tự phối ở động vật? 

A. Tạo ra được nhiêu biến dị tổ hợp làm nguyên liệu cho tiến hoá. 
B. Duy trì ổn định những tính trạng tốt về mặt di truyền. 
c. Có khả năng thích nghi với những điều kiện môi trường biến đổi. 
D. Là hình thức sinh sản phổ biến. 

19. Cơ sớ khoa học của uống thuốc tránh thai là 

A. làm tăng nồng độ prôgestêrôn và ơstrôgen trong máu ức chế ngược . 
lên tuyến yên và vùng dưới đồi làm giảm tiết GnRH, FSH và LH 
nên trứng không chín và không rụng. 

B. làm tăng nồng độ prôgestêrôn và ơstrôgen trong máu ức chế ngược 
lên tuyến yên và vùng dưới đồi làm tăng tiết GnRH, FSH và LH nên 
trứng không chín và không rụng. 

c. làm giảm nồng độ prôgestêrôn và ơstrôgen trong máu ức chế ngược 
lên tuyến yên và vùng dưới đồi làm giảm tiết GnRH, FSH và LH 
nên trứng không chín và không rụng. 

D. làm giảm nồng độ prôgestêrôn và ơstrôgen trong máu ức chế ngược 
lên tuyến yên và vùng dưới đồi làm tăng tiết GnRH, FSH và LH nên 
trứng khồng chín và không rụng. 

20. Biện pháp nào làm tăng hiệu quả thụ tinh nhất ỏ động vật? 

A. Sử dụng hoocmôn hoặc chất kích thích tổng hợp. 
B. Thay đổi các yếu tố môi trưòng. 
c. Nuôi cấy phôi. 
D. Thụ tinh nhân tạo., 

21. Bộ nhiễm sắc thể ả cấc te'hào có mặt trong sự hình thànlì giao tử đực 
ở thực vật có hoa như thế nào ? 

A. Tê bào mẹ mang 2n; các tiểu bào tử, tế bào sinh sản, tế bào ống 
phấn, các giao tử đều mang n. 

B. Tế bào mẹ, các tiểu bào tử mang 2n; tế bào sinh sản, tế bào ống 
phấn, các giao tử đéu mang n. 

c. Tế bào mẹ, các tiểu bào tử, tế bào sinh sản mang '2n, tế bào ống 
phấn, các giao tử đều mang n. 

D. Tế bào mẹ, các tiểu bào tử, tế bào sinh sản, tế bào ống phấn đều 
'Tnang 2n; các giao tử đều mang n. 

22. Vì/Ịao phải cắt bỏ hết lá ở cành ghép ? 

A: Vì để tập trung nước nuôi các cành ghép. 
B. Vì để loại bỏ sâu bệnh trên lá cây. 
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c. Vì đẻ tiết kiệm nguồn chất dinh dưỡng cung cấp chí) lá. 
D. Vì đê tránh gió mưa làm lay cành ghép. 

23. Đặc điểm của hào tử lù , 

A. tạo được nhiều cá thể của một thế hệ, được phát tán chỉ như nước, 
đảm bảo mở rộng vùng phân bố của loài. 

B. tạo được ít cá thể của một thế hệ, dược phát tán nhờ gió, nước đảm 
bảo mở rộng vùng phân bố của loài. 

c. tạo được nhiều cá thể của một thế hệ, được phát tán chỉ nhờ gió, 
đảm bảo mở rộng vùng phân bô' của loài. 

D. tạo được nhiều cá thể của một thế hệ, được phát tán nhờ gió, nước 
đảm bảo mở rộng vùng phân bô' của loài. 

24. Hạn chế cùa sinh sản vô tính lủ 
A. tạo ra các thế hệ con cháu không đồng nhất về mặt di truyển , nên 

thích ứng khác nhau trước điều kiện môi trường thay đổi. 
B. tạo ra các thê' hệ con cháu đồng nhất về mặt di truyền, nên thích 

ứng chậm chạp trước điều kiện môi trường thay đổi. 
c. tạo ra các thê' hê con cháu đồng nhất về mặt di truyền, nén thích 

ứng đồng nhất trước điều kiện môi trường thay đổi. 
D. tạo ra các thế hệ con cháu đồng nhất về mặt di truyền, nén thích 

ứng kém trước điều kiện môi trường thay đổi. 

25. Xem hình dưới và cho biết chú thích nào đúng đối với sự hình thành 

hạt phấn ? 

Sự hình thành hạt phẩn và túi phôi 
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A. 1. Bao phấn; 2. Tế bào trong bao phấn; 3. Bốn tiểu bào tử; 4. Bào tử; 
5. Vách dày; 6. Tế bào sinh sản. 7. Tế bào ống phấn. 8. Hạt phấn. 

B. 1. Bao phấn; 2. Tế bào trong bao phấn; 3. Bốn tiểu bào tử; 4. Bào tử; 
5. Vách dày; 6. Tế bào ống phấn; 7. Tế bào sinh sản. 8. Hạt phấn. 

c 1. Bao phấn; 2. Bào tử; 3. Bốn tiểu bào tử; 4. Tế bào trong bao phấn; 
5. Vách dày; 6. Tế bào sinh sản. 7. Tế bào ống phấn. 8. Hạt phấn. 

D. 1. Bao phấn; 2. Tế bào trong bao phấn; 3. Hạt phấn; 4. Bào tử; 5. Vách 
dày; 6.Tế bào sinh sản. 7. Tế bào ống phấn. 8. Bốn tiểu bào tử. 

26 Diều hoà sinh tinh và sinh trứng chịu sự chi phối hài 

A. hệ thần kinh. B. hệ nội tiết. 
c. các nhân tố bên trong cơ thể. D. các nhân 6 bên ngoài cơ thể. 

27 Khi nồng độ prôgestêrôn và ơstrôgen trong máu tăng cao có tác dụng 

A. kích thích tuyến yên và vùng dưới đồi làm tăng tiết GnRH, FSH và LH. 
B. ức chế ngược lên tuyến yên và vùng dưới đồi làm giảm tiết GnRH, 

FSH và LH. 

c. ức chế ngược lên tuyến yên và vùng dưới đồi, làm hai bộ phân này 
không tiết GnRH, FSH và LH. 

D. gây ức chế ngược lên tuyến yên và vùng dưới đồi làm tăng tiết 
GnRH, FSH và LH. 

28 Đặc điểm nào không phải lù ưu thê của sinh sản hữu tính so với sinh 
sản vô tính ỏ động vật? 

A. Có khả năng thích nghi với những điều kiện môi trường biến đổi. 
B. Tạo ra được nhiều biến dị tổ hợp làm nguyên liệu cho chọn giống 

và tiến hoa. 

c. Là hình thức sinh sản phổ biến. 

D. Duy trì ổn định những tính trạng tốt về mặt di truyền. 

29 Điều nào không đúng khi nói về sinh sản của động vật ? 

A. Động vật đơn tính chỉ sinh ra một loại giao tử đực hoặc cái. 
B. Dộng vật lưỡng tính sinh ra cả hai loại giao tử đực và cái. 

'C. Động vật đơn tính hay lưỡng tính chỉ có hình thức sinh sản hữu tính. 
!D. Có động vật có cả hai hình thức sinh sản vô tính và hữu tính. 

30. Kem hình dưới vù cho biết chú thích nào đúng ? 

'A. 1. Vùng dưới đổi; 2. Tuyến yên; 3. FSH; 4. LH; 5. Buồng trứng; 6. 
Thể vàng; 7. Nang trứng; 8. Prôgestêrôn và ơstrôgen. 

ỈB. 1. Vùng dưới đồi; 2. Tuyến yên; 3. LH; 4. FSH; 5. Buồng trứng; 6. 
Thể vàng; 7. Nang trứng; 8. Prôgestêrôn và ơstrôgen. 

(c. 1. Vùng dưới đồi; 2. Tuyến yên; 3. FSH; 4. LH; 5. Buồng trứng; 6. 
Nang trứng; 7. Thể vàng; 8. Prôgestêrôn và ơstrôgen. 

ID. 1. Tuyến yên; 2. Vùng dưới đồi; 3. FSH; 4. LH; 5. Buồng trứng; 6. 
Thể vàng; 7. Nang trứng; 8. Prôgestêrôn và ơstrôgen. 
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Sơ đồ cơ chế điều hòa sinh trứng 

31. Xem hình dưới và cho biết chú thích IIÙO đúng ? 

A. 1. Tuyến giáp ; 2. Vùng dưới đồi; 3. FSH; 4. LH; 5. Tesôstêrôn 

6. ống sinh tính sỉnh sản ra tinh trủng; 1. Tế bào kễ trong tinh hoàn. 
B. 1. Vùng dưới đồi; 2. Tuyến giáp; 3. LH; 4. FSH; 5. Tes;ôstêrôn 

6. ống sinh tinh sinh sản ra tinh trùng; 7. Tế bào kẽ trong tinh hoàn. 
c. 1. Vùng dưới đồi; 2. Tuyến giáp; 3. Testôstêrôn; 4. LH; 5. FSH 

6. ống sinh tinh sinh sản ra tinh trùng; 7. Tế bào kẽ trong tinh hoàn. 
D. 1. Vùng dưới đồi; 2. Tuyến giáp; 3. FSH; 4. LH; 5. Teslôstêrôn 

6. ống sinh tinh sinh sản ra tinh trùng; 7. Tế bào kẽ trong tirh hoàn. 

E. Testôstêrôn. 

F. LH. 

G. FSH. 

H. GnRH 
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Kict) ttich tư 
rT»o» trminq ntpai 1 

Sơ dồ cơ cliê điền lioà sinh tinh 

32. Sinh sản vô tính ở dộng vật dựa trên các hình thức phân hào nào ? 

A. Trực phân và giảm phítn. 

B. Giảm phàn và nguyên phân. 

c. Trực phân, giảm phân và nguyên phân. 

D. Trực phân và nguyên phAn. 

ìĩ. Hướng tiến lioá về sinh sản ( lia dộng vật lủ- 
A. Từ vô tính đến hữu tính, từ thụ tinh trong đến thụ tinh ngoài, từ đẻ 

con dến đẻ trứng. 
B. Tìr hữu tính đến vô tính, từ thụ tinh ngoài đến thụ tinh trong, từ đẻ 

trứng đến dẻ con. 
c. Từ vô tính dến hữu tính, tìr thụ tinh ngoài đến thụ tinh trong, từ đẻ 

trứng dến đẻ con. 
D. Từ vô tính đến hữu tính, từ thụ tinh trong đến thụ tinh ngoài, từ đẻ 

trứng đến đẻ con. 

c4. LH có vai trò 
A. kích thích phỉ.t triển ống sinh tinh và sàn sinh tinh trùng. 
B. kích thích tuyến yên sán sinh FSH. 
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c. kích thích ống sinh tinh sán sinh tinh trùng. 
D. kích thích tế bào kẽ sán xuất ra testôstêrôn. 

35. FSH cổ vai trò 
A. kích thích phát triển nang trứng. 
B. kích thích nang trứng chín và rụng trứng, hình thành và duy trì tth thê’ 

vàng hoạt động. 
c. kích thích niêm mạc dạ con phát triển chuẩn bị cho hợp tử làm tổ.'- J- 
D. kích thích tuyến yên tiết hoocmôn. 

36. Nguyên tắc của nhân hàn vỏ tinh là 
A. chuyên nhân của tế bào xôma (2n) vào một tê bào trứng đã lấy nmímất 

nhân, rồi kích thích tê bào trứng phát triển thành phôi rồi tiếp ttụ tục 
hình thành cơ thê mới 

B. chuyển nhân của tế bào xỏma (n) vào một tế bào trứng đã lấy nmanất 
nhân, rồi kích thích tế bào trứng phát triển thành phôi rồi tiếp t tụ tục 
hình thành cơ thê’ mới. 

c. chuyển nhân của tế bào trứng vào tế bào xôma, kích thích tế tbàíào 
trứng phát triển thành phôi rồi tiếp tục hình thành cơ thể mới 

D. chuyển nhân của tế bào xôma (2n) vào một tế bào trứng, rồi kúcich 
thích tế bào trứng phát triển thành phôi rồi tiếp tục hìnblhànhí^tơ 
thể mới 

37. Prôgestêrôn vù ơstrôgen có vai trò 
A. kích thích phát triển nang trứng. 
B. kích thích tuyến yên tiết hoocmôn. 
c. kích thích nang trứng chín và rụng trứng, hình thành và duy trì thhể 

vàng hoạt động. 
D. kích thích niêm mạc dạ con phát triển chuẩn bị cho hợp tử làm tổ). 

38. Y nào không đúng với sinh đẻ có kế hoạch? 
A. Điều chỉnh thời điểm sinh con. 
B. Điều chỉnh về số con. 
c. Điều chỉnh khoảng cách sinh con. 

D. Điều chỉnh sinh con trai hay con gái. 
39. Vì sao phương thức (lẻ con tiến hoá Iiơn dẻ trứng ? 

A. Vì phôi được nuôi dưỡng, bảo vệ trong cơ thể mẹ, đảm bảo cho) sự 
sống sót và phát triển tốt hơn. 

B. Vì số lượng con dược sinh ra ít hơn nên bảo vệ sức khoẻ cho cơ thể mẹ. 
c. Vì có sự giao cấu làm tăng mối quan hệ sinh sản giữa các cá thể 

trong loài. 
D. Vì tạo ra mối quan hệ mật thiết giữa con với bố mẹ. 

40. Xem hình dưới và cho biết chú thích nào đúng dôi với sự hình tlnàrỉi 
hạt túi phôi ? 

A. 1. Noãn; 2. Đại bào tử sống sót; 3. Túi phôi; 4. Tế bào đối cực:; >. 
Tế bào cực; 6. Tế bào trứng; 7. Tế bào kèm; 8. Noãn. 
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B. 1. Noãn; 2. Đại bào tír sòng sót; 3. Noãn; 4. Tc hào cực; 5. Tế bào 
đối cực; 6. Tế bào trứng; 7. Tế bào kèm; X. Túi phôi, 

c. I. Noãn; 2. Đại bào tử sống sót; 3. Noãn; 4. Tế bào kèm; 5. Tố bào 
cực; 6. Tế bào trứng; 7. Tế bào đối cực; 8. Túi phôi. 

D. I. Noãn; 2. Đại bào tử sống sót; 3. Noãn; 4. Tế bào đối cực; 5. Tế 
bào cục; 6. Tế bào trứng; 7. Tế bào kèm; 8. Túi phôi. 

Sự hình thành hạt phấn và thi phôi 

Phiếu trả lời 
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